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Kejadian
1 Pada

awal-mula Allah mentjiptakan
langit dan bumi.
2 Adapun bumi itu kalang-kabut dan
kosong; kegelapan meliputi samudera
purba, dan ruh Allah melajang diatas
muka air.
3 Dan Allah berfirman: "Hendaklah ada
terang!" Maka terangpun terdjadi.
4 Allah melihat, bahwa terang itu baik
adanja, dan Allah memisahkan terang
dan gelap.
5 Dan Allah menamai terang itu siang,
dan kegelapan itu dinamaiNja malam.
Maka terdjadilah petang dan pagi, jaitu
hari jang pertama.
6 Dan Allah berfirman: "Hendaklah
ditengah-tengah sekalian air itu ada
tjakrawala, jang memisahkan air dari
air".
7 Maka Allah mendjadikan tjakrawala,
dan air dibawah tjakrawala dipisahkanNja
dari air diatas tjakrawala. Dan terdjadilah
demikian.
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Kejadian 1.8–13
8 Dan

2

Allah menamai tjakrawala itu
langit. Maka terdjadilah petang dan pagi,
jaitu hari jang kedua.
9 Dan Allah berfirman: "Berkumpullah
hendaknja sekalian air dibawah langit
pada satu tempat, dan jang kering
tampaklah hendaknja!" Dan terdjadilah
demikian.
10 Dan Allah menamai jang kering itu
tanah, dan kumpulan air itu dinamaiNja
laut. Dan Allah melihat, bahwa itu baik
adanja.
11 Lalu Allah berfirman: "Hendaklah
tanah itu menumbuhkan tumbuhtumbuhan, jaitu rumput-rumputan
jang berbidji dan pohon-pohonan jang
menurut djenisnja menghasilkan buah
berbidji ditanah itu". Dan terdjadilah
demikian.
12 Tanah itu mengeluarkan tumbuhtumbuhan, jaitu rumput-rumputan
jang berbidji menurut djenisnja dan
pohon-pohonan jang menurut djenisnja
menghasilkan buah berbidji. Dan Allah
melihat, bahwa itu baik adanja.
13 Maka terdjadilah petang dan pagi,
jaitu hari jang ketiga.

Kejadian 1.14–20
14 Dan

3

Allah berfirman: "Hendaklah
ada pemantjar-pemantjar tjahaja
ditjakrawala langit untuk memisahkan
siang dan malam; hendaklah itu
mendjadi tanda-tanda bagi masa, bagi
hari dan tahun,
15 dan hendaklah itu mendjadi
pemantjar-pemantjar tjahaja
ditjakrawala langit untuk menerangi
bumi". Dan terdjadilah demikian.
16 Allah mendjadikan dua pemantjar
tjahaja jang besar, pemantjar tjahaja
jang terbesar untuk menguasai siang
dan pemantjar tjahaja jang ketjil
untuk menguasai malam, dan lagi
bintang-bintang.
17 Dan Allah menaruhnja ditjakrawala
langit untuk menerangi bumi,
18 untuk menguasai siang dan malam
dan untuk memisahkan terang dan
gelap. Dan Allah melihat, bahwa itu baik
adanja.
19 Maka terdjadilah petang dan pagi,
jaitu hari jang keempat.
20 Dan Allah berfirman: "Didalam air
itu berkeriapan hendaknja machlukmachluk hidup, dan burung-burungpun

Kejadian 1.21–26
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hendaknja berterbangan diatas bumi di
tjakrawala langit".
21 Dan Allah mentjiptakan binatang laut
jang besar-besar dan machluk-machluk
hidup jang bergerak dan berkeriapan
didalam air menurut djenisnja. Dan Allah
melihat, bahwa itu baik adanja.
22 Maka Allah memberkatinja
seraja berfirman: "Berbiaklah dan
berlipatgandalah, dan penuhilah air laut;
dan burung-burungpun berlipatgandalah
hendaknja diatas bumi".
23 Maka terdjadilah petang dan pagi,
jaitu hari jang kelima.
24 Dan Allah berfirman: "Hendaklah
bumi menimbulkan machluk-machluk
hidup menurut djenisnja, jaitu ternak,
binatang-binatang jang merajap
dan binatang-binatang liar menurut
djenisnja". Dan terdjadilah demikian.
25 Allah mendjadikan binatang-binatang
liar menurut djenisnja, dan ternak
menurut djenisnja dan segala binatang
jang merajap ditanah menurut djenisnja.
Dan Allah melihat, bahwa itu baik
adanja.
26 Lalu Allah berfirman: "Marilah
Kami mendjadikan manusia menurut

Kejadian 1.27–30
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tjitra-kesamaan Kami; dan hendaknja
ia menguasai ikan-ikan dilaut dan
burung-burung diudara, dan ternak, dan
seluruh bumi serta segala binatang jang
merajap diatas tanah."
27 Dan Allah mentjiptakan manusia
menurut tjitraNja; menurut tjitra Allah ia
ditjiptakanNja. Ia mentjiptakan mereka
pria dan wanita.
28 Dan Allah memberkati mereka
dan Allah berfirman kepada mereka:
"Djadilah subur dan berlipatgandalah,
dan penuhilah bumi dan tundukkanlah
dia, dan kuasailah ikan-ikan dilaut,
burung-burung diudara dan segala
binatang jang merajap diatas bumi".
29 Lalu Allah berfirman: "Lihatlah, kamu
Kuberi segala pohon rumput-rumputan
jang berbidji dimuka bumi dan segala
pohon jang menghasilkan buah berbidji
akan makananmu.
30 Dan kepada segala binatang liar,
dan segala burung diudara dan segala
binatang bernjawa jang merajap diatas
tanah Kuberikan tumbuh-tumbuhan
hidjau akan makanan". Dan terdjadilah
demikian.

Kejadian 1.31–2.6
31 Dan
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Allah melihat semua jang telah
didjadikanNja; dan lihat, amat baiklah
itu. Maka terdjadilah petang dan pagi,
jaitu hari jang keenam.
1 Demikianlah diselesaikanlah langit
dan bumi serta segala isinja.
2 Dan pada hari jang ketudjuh
Allah menjelesaikan karja jang telah
ditjiptakanNja dan pada hari ketudjuh itu
Ia beristirahat dari seluruh pekerdjaan
jang telah dilakukanNja.
3 Allah memberkati hari ketudjuh itu
dan menguduskannja, sebab pada hari
itu Ia beristirahat dari segala pekerdjaan
jang ditjiptakanNja.
4 (2-4a) Itulah kissah kedjadian langit
dan bumi, waktu ditjiptakan. (2-4b)
Tatkala Jahwe Allah mendjadikan bumi
dan langit,
5 belum ada semak-semakpun diatas
bumi dan belum tumbuh hidjau-hidjauan
dipadang, sebab Jahwe Allah belum
menurunkan hudjan dibumi dan
manusiapun belum ada untuk mengolah
tanah.
6 Tetapi kabut naik dari tanah dan
membasahi seluruh permukaan bumi.

2

Kejadian 2.7–14
7 Maka

7

Jahwe Allah membentuk
manusia dari debu tanah dan
menghembuskan kedalam hidungnja
nafas kehidupan, dan manusia djadi
machluk jang hidup.
8 Jahwe Allah mengadakan suatu taman
di Eden, disebelah timur, dan disitu
ditempatkanNja manusia jang telah
dibentukNja.
9 Jahwe Allah menumbuhkan dari tanah
itu segala djenis pohon, jang indah
dilihat dan baik dimakan buahnja, dan
lagi pohon kehidupan ditengah-tengah
taman itu serta pohon pengertian baik
dan djahat.
10 Ada suatu sungai mengalir dari Eden
untuk mengairi taman itu, dan dari situ
sungai terbagi djadi empat tjabang.
11 Jang pertama bernama Pisjon, jaitu
jang mengitari seluruh tanah Chawila,
dimana terdapat emas.
12 Adapun emas dari tanah itu baik;
disitupun terdapat getah bedolah dan
batu akik.
13 Nama sungai jang kedua ialah
Gichon, jaitu jang mengitari tanah Kusj.
14 Nama sungai jang ketiga ialah Tigris,
jaitu jang mengalir disebelah timur

Kejadian 2.15–20
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Asjur; dan sungai jang keempat ialah
Eufrat.
15 Jahwe Allah mengambil manusia dan
menempatkannja ditaman Eden, untuk
mengolah dan mendjaganja.
16 Dan Jahwe Allah memerintahkan
kepada manusia: "Segala pohon taman
ini bolehlah kau makan buahnja,
17 tetapi pohon pengertian baik dan
djahat djanganlah kaumakan buahnja,
sebab pada hari engkau makannja,
pastilah engkau akan mati."
18 Lalu Jahwe Allah bersabda: "Tidak
baiklah manusia seorang diri sadja; Aku
hendak mengadakan pembantu jang
sedjadjar dengan dia".
19 Dan Jahwe Allah membentuk
dari tanah segala binatang dipadang
dan segala burung diudara, dan Ia
mengantarnja kedepan manusia, untuk
melihat, bagaimana ia akan menamai
mereka; sebab tiap-tiap nama, jang
diberikan manusia kepada machluk
hidup, itulah namanja.
20 Manusia memberi nama kepada
segala ternak, burung-burung diudara
dan binatang-binatang liar. Adapun

Kejadian 2.21–3.1
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manusia tidak mendapati pembantu jang
sedjadjar dengan dirinja.
21 Maka Jahwe Allah mendatangkan
tidur njenjak atas manusia, sehingga
ia tertidur. Lalu Ia mengambil salah
satu rusuknja dan menutup tempat itu
dengan daging.
22 Jahwe Allah membentuk rusuk,
jang diambilNja dari manusia itu, djadi
wanita, lalu diantarNja kepada manusia.
23 Maka kata manusia: "Nah, dia inilah
sesungguhnja tulang dari tulangku,dan
daging dari dagingku! Dia akan dinamai
wanita, sebab dia inilah diambil dari
pria".
24 Itulah sebabnja pria akan
meninggalkan ibu-bapanja dan
berlekat pada isterinja, maka mereka itu
akan mendjadi satu daging.
25 Adapun mereka berdua adalah
telandjang, jaitu manusia dan isterinja,
tetapi mereka tidak merasa malu satu
sama lain.
1 Adapun ular itu lebih litjin daripada
segala binatang liar, jang telah
didjadikan Jahwe Allah. Katanja kepada
wanita: "Betulkah Allah telah berfirman:

3

Kejadian 3.2–7
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segala pohon taman ini djangan kamu
makan buahnja?"
2 Sahut wanita kepada ular: "Kami
boleh makan buah pohon-pohon taman
ini;
3 hanjalah tentang buah pohon jang ada
ditengah-tengah taman itu Allah telah
berfirman: Kamu djangan makan buah
itu, merabapun djangan, nanti matilah
kamu".
4 Maka kata ular itu kepada wanita:
"Bukan, kamu tidak akan mati!
5 Tetapi Allah tahu, bahwa pada hari
kamu makan buahnja, matamu akan
terbuka dan kamu akan mendjadi
sedjadjar dengan Allah mengerti akan
baik dan djahat".
6 Adapun wanita itu melihat, bahwa
pohon itu baik untuk dimakan buahnja
dan lagi sedap dimata dan merangsang
keinginan akan pengertian. Maka ia
memetik buahnja, lalu dimakannja, dan
diberikan djuga kepada suaminja jang
ada disampingnja, dan diapun makan.
7 Maka terbukalah mata mereka berdua
dan merekapun sadar, bahwa mereka
itu telandjang, lalu mereka menganjam

Kejadian 3.8–13
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daun-daun ara dan membuat tjawat bagi
dirinja sendiri.
8 Mereka mendengar bunji langkah
Jahwe Allah jang berdjalan-djalan
ditaman waktu hari sedjuk, lalu manusia
dan isterinja bersembunji ditengah
pohon-pohon taman itu terhadap Jahwe
Allah.
9 Tetapi Jahwe Allah memanggil
manusia dan bersabda kepadanja:
"Dimanakah engkau itu?"
10 Sahutnja: "Kudengar bunji
langkahMu ditaman, maka ketakutanlah
aku, sebab aku ini telandjang, dan aku
bersembunji".
11 Maka Jahwe Allah bersabda:
"Siapakah memberitahukan kepadamu,
bahwa engkau itu telandjang? Apakah
engkau makan buah pohon jang telah
Kuperintahkan supaja djangan engkau
makan buahnja?"
12 Djawab manusia: "Wanita, jang
Kausertakan padaku, telah memberikan
kepadaku buah pohon itu, dan akupun
telah makan".
13 Maka Jahwe Allah bersabda
kepada wanita: "Apakah jang

Kejadian 3.14–17
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kauperbuat?" Djawab wanita: "Ular telah
memperdajakan aku, lalu aku makan".
14 Kemudian Jahwe Allah bersabda
kepada ular: "Karena engkau telah
berbuat demikian, terkutuklah engkau
diantara segala ternak dan segala
binatang liar. Engkau akan merajap
dengan perutmu, dan makan debu
sepandjang hidupmu.
15 Aku akan mengadakan permusuhan
antara engkau dan wanita itu, antara
keturunanmu dan keturunannja. Ia akan
meremukkan kepalamu, dan engkau
akan memagut dia pada tumitnja".
16 Dan kepada wanita Ia bersabda: "Aku
akan melipatgandakan deritamu waktu
mengandung; dalam kesakitan engkau
akan melahirkan anakmu; hasratmu
akan tertudju kepada suamimu, dan ia
akan berkuasa atas dirimu".
17 Dan kepada manusia Ia bersabda:
"Karena engkau telah mendengarkan
suara isterimu, dan makan buah pohon,
meskipun telah Kuperintahkan: djangan
kaumakan buahnja! maka terkutuklah
tanah karenamu; dengan djerih-pajah
engkau akan makan daripadanja
sepandjang hidupmu.

Kejadian 3.18–24
18 Duri
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dan onak akan dihasilkannja
bagimu, dan engkau akan makan
tumbuh-tumbuhan dipadang.
19 Dengan muka berpeluh engkau
akan makan redjekimu, sampai engkau
kembali ketanah, karena engkau diambil
daripadanja, sebab engkau itu debu dan
akan kembali mendjadi debu".
20 Maka manusia memberi nama
isterinja Chawa, sebab ia mendjadi ibu
semua jang berhajat.
21 Dan Jahwe Allah membuat pakaian
kulit untuk manusia serta isterinja dan
mengenakannja pada mereka.
22 Lalu Jahwe Allah bersabda: "Lihatlah,
manusia telah mendjadi seperti salah
satu dari kita, tahu akan baik dan
djahat. Dan sekarang djanganlah ia
sampai mengulurkan tangannja dan
memetik buah dari pohon kehidupan,
untuk dimakannja dan untuk hidup
selama-lamanja!"
23 Maka Jahwe Allah mengeluarkan
dia dari taman Eden, agar ia mengolah
tanah, dari mana ia telah diambil.
24 Ia mengusir manusia dan dimuka
taman Eden ditempatkanNja kerub dan
njala pedang jang berkilat-kilat, untuk

Kejadian 4.1–7
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mendjaga djalan jang menudju kepohon
kehidupan.
1 Manusia mempersatukan diri
dengan Chawa isterinja; ia
mengandung dan melahirkan Kain, maka
ia berkata: "Aku telah memperoleh
seorang laki-laki berkat Jahwe".
2 Kemudian ia melahirkan pula Abil adik
Kain. Adapun Abil mendjadi gembala
kawanan, sedangkan Kain mengolah
tanah.
3 Setelah beberapa lama Kain
menjampaikan hasil tanahnja sebagai
persembahan kepada Jahwe;
4 Abil mempersembahkan korban dari
anak-sulung kawanannja dan lemaknja
djuga. Jahwe berkenan akan Abil serta
persembahannja.
5 Tetapi Ia tidak berkenan akan Kain
dan persembahannja. Kain amat sangat
marahnja dan bermuram durdja.
6 Maka Jahwe bersabda kepada Kain:
"Mengapa engkau marah-marah dan
bermuram durdja?
7 Djika engkau berbuat baik, tidakkah
mukamu menengadah? Tetapi djika
engkau tidak berbuat baik, bukankah
dosa terlentang didepan pintu? Hasratnja

4

Kejadian 4.8–14
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tertudju kepadamu, tetapi engkau harus
menguasainja".
8 Tetapi Kain berkata kepada Abil
adiknja: "Marilah kita pergi kepadang!"
Ketika mereka sudah ada dipadang, Kain
menjergap Abil, lalu dibunuhnja.
9 Maka Jahwe bersabda kepada Kain:
"Dimanakah Abil adikmu?" Sahutnja:
"Tidak tahu aku. Adakah aku ini
pendjaga adikku?"
10 Maka bersabda Jahwe: "Apakah jang
kauperbuat? Darah adikmu mendjerit
dari tanah kepadaKu!
11 Nah sekarang terkutuklah engkau,
djauh dari tanah, jang telah membuka
mulutnja untuk menerima darah adikmu
dari tanganmu.
12 Djika tanah itu kauolah, tidak akan
memberikan kekajaan lagi kepadamu.
Engkau akan mendjadi pengembara jang
merantau dibumi".
13 Sahut Kain kepada Jahwe:
"Kesalahanku sungguh terlalu berat
untuk ditanggung.
14 Lihat, kini aku Kauusir dari tanah
ini; aku pun musti bersembunji
terhadap wadjahMu; aku akan mendjadi
pengembara jang merantau dibumi,

Kejadian 4.15–20
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dan siapa sadja jang mendjumpai aku,
pastilah akan membunuh aku".
15 Lalu Jahwe bersabda kepadanja:
"Karena itu siapapun djua jang
membunuh Kain, akan mendapat
pembalasan sampai tudjuh lipat". Maka
Jahwe menaruh suatu tanda pada Kain,
djangan sampai ia dipukul mati oleh
siapapun djuga, jang mendjumpainja.
16 Lalu Kain pergi dari hadapan Jahwe,
dan ia menetap dinegeri Nod disebelah
timur Eden.
17 Kain mempersatukan diri dengan
isterinja, jang lalu mengandung dan
melahirkan Henoch. Ia mengerdjakan
pembangunan kota, dan itu dinamainja
menurut nama anaknja jaitu Henoch.
18 Pada Henoch dilahirkanlah Irad, dan
Irad memperanakkan Mechujael, dan
Mechujael memperanakkan Metusjael,
dan Metusjael memperanakkan Lamech.
19 Adapun Lamech mengambil dua
orang isteri, jang satu bernama Ada dan
jang lain bernama Silla.
20 Ada melahirkan Jabal; dia ini
mendjadi bapa orang-orang jang
tinggal dikemah bersama-sama dengan
kawanan.

Kejadian 4.21–26
21 Nama
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adiknja ialah Jubal; ia mendjadi
bapa para pemain ketjapi dan seruling.
22 Silla pun melahirkan Tubal-Kain, jang
mendjadi bapa para pandai perunggu
dan pandai besi. Adik perempuan
Tubal-Kain ialah Naama.
23 Kata Lamech kepada kedua isterinja:
"Ada dan Silla, dengarkanlah suaraku,
hai isteri-isteri Lamech, tjondongkanlah
telingamu kepada perkataanku. Akan
balas lukaku telah kubunuh seorang
pria, seorang kanak-kanak akan balas
bilurku.
24 Djika untuk Kain diadakan
pembalasan sampai tudjuh lipat,maka
untuk Lamech sampai ketudjuhpuluh
tudjuh lipat".
25 Adam mempersatukan diri lagi
dengan isterinja; jang kemudian
melahirkan seorang putera, jang
dinamainja Set, sebab katanja: "Allah
telah menganugerahi aku keturunan lain
akan ganti Abil, jang telah dibunuh oleh
Kain".
26 Pada Set dilahirkan pula seorang
anak, jang diberi nama Enosj. Maka
orang itu mulai menjerukan nama
Jahwe.

Kejadian 5.1–9
1 Inilah
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daftar keturunan Adam; Pada
waktu Allah mentjiptakan manusia,
ia didjadikanNja menurut tjitra Allah.
2 Ia mentjiptakan mereka pria dan
wanita; mereka diberkatiNja dan
diberiNja nama "Manusia" pada waktu
mereka ditjiptakan.
3 Ketika Adam berumur seratus
tigapuluh tahun, ia memperanakkan
seorang putera menurut tjitrakesamaannja, jang dinamainja Set.
4 Dan umur Adam sesudah
memperanakkan Set masih delapan ratus
tahun, dan ia mendapat putera-puteri
lainnja.
5 Seluruh umur hidup Adam ada
sembilan ratus tigapuluh tahun, lalu ia
meninggal.
6 Ketika Set berumur seratus lima
tahun, ia memperanakkan Enosj.
7 Sesudah memperanakkan Enosj, Set
masih hidup selama delapan ratus tudjuh
tahun, dan ia mendapat putera-puteri
lainnja.
8 Seluruh umur hidup Set ada sembilan
ratus duabelas tahun, lalu ia meninggal.
9 Ketika Enosj berumur sembilan puluh
tahun, ia memperanakkan Kenan.

5

Kejadian 5.10–18
10 Sesudah
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memperanakkan Kenan,
Enosj masih hidup selama delapan
ratus limabelas tahun, dan ia mendapat
putera-puteri lainnja.
11 Seluruh umur hidup Enosj ada
sembilan ratus lima tahun; lalu ia
meninggal.
12 Ketika Kenan berumur tudjuhpuluh
tahun, ia memperanakkan Mahalalel.
13 Sesudah memperanakkan Mahalalel,
Kenan masih hidup selama delapan ratus
empatpuluh tahun, dan ia mendapat
putera-puteri lainnja.
14 Seluruh umur hidup Kenan ada
sembilan ratus sepuluh tahun; lalu ia
meninggal.
15 Ketika Mahalalel berumur enampuluh
lima tahun, ia memperanakkan Jared.
16 Sesudah memperanakkan Jared,
Mahalalel masih hidup selama delapan
ratus tiga puluh tahun, dan ia mendapat
putera-puteri lainnja.
17 Seluruh umur hidup Mahalalel ada
delapan ratus sembilanpuluh lima tahun;
lalu ia meninggal.
18 Ketika Jared berumur seratus
enampuluh dua tahun, ia
memperanakkan Henoch.

Kejadian 5.19–26
19 Sesudah
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memperanakkan Henoch,
Jared masih hidup selama delapan ratus
tahun, dan ia mendapat puteraputeri
lainnja.
20 Seluruh umur hidup Jared ada
sembilan ratus enampuluh dua tahun.
21 Ketika Henoch berumur enampuluh
lima tahun, ia memperanakkan
Matusjalah.
22 Maka Henoch mendjalankan hidupnja
dengan hidup dihadapan Allah, dan
sesudah memperanakkan Matusjalah, ia
masih hidup selama tiga ratus tahun,
dan mendapat puteraputeri lainnja.
23 Seluruh umur hidup Henoch ada tiga
ratus enampuluh lima tahun.
24 Henoch hidup dihadapan Allah, lalu
Henoch tiada lagi, sebab ia diangkat oleh
Allah.
25 Ketika Matusjalah berumur seratus
delapanpuluh tudjuh tahun, ia
memperanakkan Lamech.
26 Sesudah memperanakkan Lamech,
Matusjalah masih hidup selama tudjuh
ratus delapanpuluh dua tahun, dan ia
mendapat putera-puteri lainnja.

Kejadian 5.27–6.2
27 Seluruh
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umur hidup Matusjalah ada
sembilan ratus enampuluh sembilan
tahun; lalu ia meninggal.
28 Ketika Lamech berumur seratus
delapanpuluh dua tahun, ia
memperanakkan seorang putera,
29 jang dinamainja Noah, katanja:
"Ia ini akan menghibur kami dalam
pekerdjaan dan djerih-pajah tangan
kami diatas tanah, jang telah dikutuk
oleh Jahwe".
30 Sesudah memperanakkan Noah,
Lamech masih hidup selama lima
ratus sembilanpuluh lima tahun, dan ia
mendapat putera-puteri lainnja.
31 Seluruh umur hidup Lamech ada
tudjuh ratus tudjuhpuluh tudjuh tahun;
lalu ia meninggal.
32 Ketika Noah mentjapai umur lima
ratus tahun, ia memperanakkan Sem,
Cham dan Jafet.
1 Ketika manusia mulai banjak
djumlahnja dimuka bumi dan
puteri-puteri dilahirkan padanja,
2 maka putera-putera Allah melihat,
bahwa puteri-puteri manusia itu tjantik,
lalu mereka mengambil isteri dari antara
sekalian puteri itu sesuka hatinja.
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Jahwe bersabda: "RohKu tiada
selamanja tinggal dalam manusia,
karena ia daging sadja; umurnjapun
hanja seratus duapuluh tahun".
4 Ada raksasa-raksasa dibumi pada
waktu itu pun pula sesudahnja, jaitu
ketika putera-putera Allah bertjampur
dengan puteri-puteri manusia, jang
melahirkan anak baginja. Itulah orangorang jang gagah-perkasa didjaman
purba, orang-orang jang termashur.
5 Jahwe melihat, bahwa kedurhakaan
manusia dibumi itu besar, dan segala
maksud serta ketjenderungan hatinja
sehari-harian djahat semata-mata,
6 maka Jahwe menjesal telah
mendjadikan manusia dibumi, dan
pedihlah HatiNja.
7 Maka Jahwe bersabda: "Aku akan
memusnahkan manusia jang telah
Kutjiptakan dari muka bumi, mulai
manusia sampai keternak, binatangbinatang jang merajap, burung-burung
diudara, sebab Aku menjesal telah
mendjadikan mereka".
8 Tetapi Noah djadi berkenan dimata
Jahwe.

Kejadian 6.9–15
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kissah keturunan Noah. Noah
adalah orang lurus hati tak bertjela
ditengah orang-orang semasanja. Noah
hidup dihadapan Allah.
10 Noah memperanakkan tiga orang
anak, jaitu Sem, Cham dan Jafet.
11 Adapun dunia sudah merosot didalam
pandangan Allah dan djadi penuh
kesewenang-wenangan.
12 Dan Allah memandang dunia, maka
ternjata sudah merosot, sebab segala
daging sudah memerosotkan djalan
hidupnja didunia.
13 Maka Allah bersabda kepada Noah:
"Kesudahan segala daging telah sampai
dihadapanKu, sebab dunia sudah
penuh dengan kesewenang-wenangan
karena mereka. Lihatlah, Aku akan
memusnahkan mereka dari bumi.
14 Buatlah bagimu suatu bahtera dari
kaju damar; bahtera itu hendaknja
kaubuat berbilik-bilik dan lepalah itu
dengan gala-gala dari dalam maupun
dari luar.
15 Beginilah hendaknja kaubuat bahtera
itu: bahtera itu pandjangnja hendaknja
tiga ratus hasta, lebarnja limapuluh
hasta dan tingginja tigapuluh hasta.

Kejadian 6.16–20
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bahtera itu hendaklah kaubuat
atap, dan selesaikanlah itu sampai
sehasta dari atas; pintunja hendaklah
kaupasang disisi bahtera itu dan buatlah
tingkat pertama, kedua dan ketiga.
17 Lihatlah, Aku akan mendatangkan air
bah diatas bumi untuk memusnahkan
dibawah kolong langit segala daging jang
mempunjai nafas kehidupan; semua
jang ada dibumi akan binasa.
18 Tetapi Aku akan mengadakan
perdjandjianKu dengan dikau; dan
engkau harus masuk kedalam bahtera
itu, engkau dan anak-anakmu, isterimu
dan isteri anak-anakmu bersama dengan
dikau.
19 Dari segala jang hidup, dari segala
daging hendaknja kaubawa masuk
kedalam bahtera itu dua ekor dari
tiap-tiap djenis, agar terpelihara
hidupnja bersama dengan dikau, jaitu
satu djantan dan satu betina.
20 Dari tiap djenis burung-burung dan
dari tiap djenis ternak, dan dari tiap
djenis binatang jang merajap ditanah
hendaknja sepasang masuk bersama
dengan dikau, agar terpelihara hidupnja.

Kejadian 6.21–7.4
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engkau hendaklah membawa
sertamu barang apa jang dapat dimakan,
dan kumpulkanlah itu padamu, akan
makanan bagimu dan bagi mereka".
22 Noah berbuat demikian; tepat seperti
diperintahkan oleh Allah kepadanja,
demikianlah dilakukannja.
1 Maka Jahwe berfirman kepada
Noah: "Masuklah kedalam bahtera,
engkau serta seluruh keluargamu, sebab
hanja engkaulah jang Kulihat lurus hati
dihadapanKu dari antara orang-orang
djaman ini.
2 Dari segala binatang jang tak nadjis
hendaknja kaubawa tudjuh pasang,
djantan dan betina; dan dari binatangbinatang jang nadjis dua ekor, djantan
dan betina;
3 Lagi pula dari burung-burung diudara
tudjuh pasang, djantan dan betina,
agar keturunannja terpelihara hidupnja
diseluruh muka bumi.
4 Sebab tudjuh hari lagi Aku akan
menurunkan hudjan diatas bumi
empatpuluh hari empatpuluh malam
lamanja; dan Aku akan memusnahkan
segala machluk, jang telah Kudjadikan,
dari muka bumi".
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Noah melakukan semuanja
jang telah diperintahkan oleh Allah
kepadanja.
6 Noah berumur enam ratus tahun,
ketika air bah menimpa bumi.
7 Maka Noah masuk kedalam bahtera
bersama dengan anak-anaknja dan
isterinja dan isteri anak-anaknja
mengungsi dari air bah itu.
8 Dari binatang-binatang jang tidak
nadjis dan dari binatang-binatang jang
nadjis, lagi dari burung-burung dan dari
segala jang merajap ditanah,
9 masuklah sepasang demi sepasang,
djantan dan betina, kedalam bahtera
bersama dengan Noah, seperti telah
diperintahkan oleh Allah kepada Noah.
10 Pada achir tudjuh hari itu, datanglah
air bah diatas bumi.
11 Ketika Noah berumur enam ratus
tahun, dalam bulan jang kedua, pada
tanggal tudjuhbelas bulan itu, pada
hari itulah sekalian mata-air samudera
purbaraja merengkah dan sekalian
pintu-air dilangit terbuka;
12 dan hudjan turun empatpuluh hari
empatpuluh malam lamanja.

Kejadian 7.13–18
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hari itu djuga Noah masuk
kedalam bahtera, dan djuga Sem, Cham
dan Jafet, anak-anak Noah, dan bersama
dengan mereka djuga isteri Noah dan
ketiga isteri anak-anak Noah;
14 dan bersama mereka segala binatang
liar menurut djenisnja dan segala ternak
menurut djenisnja dan segala binatang
jang merajap ditanah menurut djenisnja
dan segala burung-burung menurut
djenisnja dan semua jang terbang dan
jang bersajap.
15 Mereka masuk kedalam bahtera
bersama dengan Noah, sepasang demi
sepasang dari segala daging jang
mempunjai nafas kehidupan;
16 Mereka masuk djantan dan betina
dari segala daging, seperti telah
diperintahkan oleh Allah kepada
Noah; lalu Jahwe menutup bahtera itu
dibelakangnja.
17 Maka air bah empatpuluh hari
lamanja datang diatas bumi, dan air
naik terus dan mengangkat bahtera itu,
sehingga naik tinggi dari bumi.
18 Maka air menderas dan bertambahtambah diatas bumi, dan bahtera itu
terapung-apung dipermukaan air.

Kejadian 7.19–8.1
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airnja makin membumbung
menderas diatas bumi, serta menutupi
semua gunung tinggi jang ada dibawah
seluruh langit;
20 Sampai limabelas hasta diatasnja
air membumbung menutupi gununggunung.
21 Maka segala daging jang bergerak
dibumi tewaslah, jakni burung-burung,
ternak, binatang liar dan segala binatang
jang merajap ditanah, lagi pula sekalian
manusia.
22 Tewaslah semua jang mempunjai
nafas kehidupan dalam hidungnja dan
semua jang ada didarat.
23 Jahwe memusnahkan segala
machluk jang ada dimuka bumi,
mulai dari manusia sampai kepada
ternak, binatang-binatang merajap dan
burung-burung diudara. Mereka sekalian
dimusnahkan dari bumi. Hanja tinggallah
Noah dan jang ada sertanja didalam
bahtera itu.
24 Adapun air menderas diatas bumi
selama seratus limapuluh hari.
1 Lalu Allah ingat akan Noah dan
akan segala binatang liar dan segala
ternak, jang ada sertanja didalam

8

Kejadian 8.2–9

29

bahtera itu. Maka Allah meniupkan angin
diatas bumi, dan air mulai, surut.
2 Sekalian mata-air samudera purba dan
pintu-air langit ditutup, dan hudjanpun
dihentikan turun dari langit;
3 dan air lambat-laun surut dari muka
bumi; air berkurang sesudah seratus
limapuluh hari.
4 Dalam bulan ketudjuh, pada tanggal
tudjuhbelas bulan itu, bahtera kandas
dipegunungan Ararat.
5 Air terus berkurang sampai bulan
kesepuluh; dan pada tanggal satu bulan
kesepuluh tampaklah puntjak-puntjak
gunung.
6 Empatpuluh hari kemudian Noah
membuka tingkap jang telah dibuatnja
pada bahtera itu,
7 lalu ia melepaskan seekor burung
gagak, dan burung gagak itu terbang
pulang-pergi, sampai bumi mendjadi
kering hilang airnja.
8 Kemudian ia melepaskan burung
merpati dari situ untuk melihat, kalaukalau air sudah berkurang dari muka
bumi.
9 Burung merpati tidak menemukan
tempat hinggap untuk meletakkan

Kejadian 8.10–15
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kakinja, maka burung itu kembali
kepadanja kedalam bahtera, sebab
air masih ada diseluruh bumi;
maka Noah mengulurkan tangannja,
lalu ditangkapnja burung itu dan
dimasukkannja kedalam bahtera.
10 Ia menunggu tudjuh hari lagi, maka
dilepaskannja kembali burung merpati
itu keluar bahtera.
11 Burung merpati itu kembali
kepadanja pada petang hari; dan
lihatlah, daun zaitun jang segar ada
diparuhnja. Maka tahulah Noah, bahwa
air sudah berkurang dari muka bumi.
12 Ia menunggu tudjuh hari lagi, lalu
dilepaskannja burung merpati itu, dan
burung itu tidak kembali lagi kepadanja.
13 Dalam tahun keenam ratus satu,
dalam bulan pertama, pada tanggal satu
bulan itu, air sudah hilang dari muka
bumi. Noah lalu membuka tutup bahtera
itu; ia melihat-lihat, dan ternjatalah,
muka bumi sudah kering.
14 Dalam bulan kedua, pada tanggal
duapuluh tudjuh bulan itu bumi sudah
mendjadi kering.
15 Maka Allah berfirman kepada Noah:

Kejadian 8.16–21
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dari bahtera, engkau dan
isterimu dan anak-anakmu dan isteri
anak-anakmu bersama-sama dengan
dikau!
17 Segala binatang jang ada sertamu,
segala jang berdaging, jaitu burungburung, ternak, binatang-binatang
merajap jang bergerak ditanah,
keluarkanlah bersama-sama dengan
dikau: biarlah mereka berlipatganda
diatas bumi, berkembang biak dan
bertambah banjak diatas bumi".
18 Maka Noah keluar dan djuga
anak-anaknja dan isterinja serta isteri
anak-anaknja bersama-sama dengan
dia.
19 Segala binatang liar dan segala
ternak dan segala burung dan segala
binatang merajap jang bergerak ditanah
menurut djenisnja keluar dari bahtera.
20 Lalu Noah mendirikan sebuah
mezbah bagi Jahwe dan mengambil
dari sekalian binatang jang tak nadjis
serta sekalian burung jang tak nadjis itu
beberapa ekor dan dipersembahkannja
kurban bakar diatas mezbah itu.
21 Jahwe menghirup bau jang sedap itu
dan Jahwe bersabda dalam hatiNja: "Aku

Kejadian 8.22–9.4

32

tak akan mengutuki bumi lagi karena
manusia, ialah sebab maksud-maksud
hati manusia adalah djahat semendjak
ketjilnja, dan Aku tak akan memukul
lagi segala jang hidup, seperti jang telah
Kuperbuat.
22 Selama bumi masih ada: musim
persemaian dan panen, musim dingin
dan panas, musim kemarau dan hudjan,
siang dan malam tak akan berhenti".
1 Maka Allah memberkati Noah serta
anak-anaknja, dan berfirmanlah
kepada mereka: "Djadilah subur dan
berlipatgandalah dan penuhilah bumi.
2 Hendaknja ketakutan dan kedahsjatan
terhadapmu menghinggapi segala
binatang dan segala burung diudara dan
segala jang merajap ditanah dan segala
ikan dilaut; semuanja itu diserahkan
kedalam tanganmu.
3 Segala machluk hidup jang bergerak
akan mendjadi makananmu semuanja;
seperti telah Kuberikan kepadamu djuga
tumbuh-tumbuhan hidjau.
4 Hanjalah, kamu djangan makan
daging jang masih bernjawa, jakni jang
berdarah.
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Aku akan menuntut darahmu
demi hidupmu; Aku akan menuntutnja
daripada segala binatang dan dari
tangan manusia; dari tangan orang
sesaudaranja Aku akan menuntut hidup
manusia.
6 Barang siapa menumpahkan darah
manusia, oleh manusiapun darahnja
akan ditumpahkan, sebab menurut tjitra
Allah manusia itu didjadikan.
7 Adapun kamu djadilah subur dan
banjak, berlipatgandalah diatas bumi
dan bertambah banjaklah diatasnja".
8 Maka Allah berfirman kepada Noah
beserta anak-anaknja:
9 "Dengan sesungguhnja Aku hendak
mengadakan perdjandjianKu dengan
kamu dan dengan keturunanmu
sesudahmu,
10 dan dengan segala machluk hidup
jang ada sertamu, jakni burung-burung,
ternak dan binatang-binatang liar dibumi
jang ada sertamu, segalanja jang keluar
dari bahtera itu, dengan segala binatang
dibumi.
11 Dan Aku akan mengadakan
perdjandjianKu dengan kamu, maka
segala daging tidak akan dimusnahkan
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lagi oleh air bah; dan tiada lagi air bah
untuk membinasakan bumi".
12 Dan Allah berfirman: "Inilah tanda
perdjandjian jang Kutetapkan antara Aku
dan kamu dan segala machluk hidup jang
ada sertamu, bagi keturunan-keturunan
untuk selamanja.
13 Kutaruh busurKu diawan akan
mendjadi tanda perdjandjianKu antara
Aku dan bumi.
14 Apabila Aku mengumpulkan awanawan diatas bumi dan busurKu itu
nampak diawan,
15 nistjaja teringatlah Aku akan
perdjandjianKu jang ada antara Aku dan
kamu serta segala machluk hidup jang
berdaging, dan air tidak akan mendjadi
air bah lagi guna membinasakan segala
daging.
16 Apabila busur itu ada diawan, maka
akan Kulihat itu dan teringatlah Aku
akan perdjandjian abadi antara Allah dan
segala machluk hidup dan segala daging
jang ada dibumi".
17 Lalu Allah berfirman kepada Noah:
"Itulah tanda perdjandjian jang
Kuadakan antara Aku dan segala daging
diatas bumi".

Kejadian 9.18–25
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Noah, jang keluar dari
bahtera, ialah Sem, Cham dan Jafet.
Cham adalah bapa Kanaan.
19 Ketiga-tiganja itu adalah anak Noah,
dan dari mereka itu berpentjarlah
penduduk seluruh bumi.
20 Noah, si petani, mulai mengusahakan
kebun anggur.
21 Setelah minum anggur, ia mabuk
dan bertelandjang ditengah-tengah
kemahnja.
22 Cham, bapa kaum Kanaan,
melihat ketelandjangan ajahnja dan
mentjeritakan hal itu kepada kedua
saudaranja diluar.
23 Tetapi Sem dan Jafet mengambil
mantol dan kedua-duanja menaruhnja
diatas pundak mereka, lalu berdjalan
mundur dan menutupi ketelandjangan
bapanja; muka mereka menghadap
kebelakang sehingga mereka tidak
sampai melihat ketelandjangan bapanja.
24 Ketika Noah sadar lagi dari mabuknja,
ia mendengar apa jang telah dilakukan
anaknja jang bungsu terhadap dirinja,
25 lalu ia berkata: "Terkutuklah Kanaan,
biarlah ia djadi hamba jang terhina bagi
saudara-saudaranja!"

Kejadian 9.26–10.6
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lagi katanja: "Terpudjilah Jahwe,
Allah Sem, dan biarlah Kanaan djadi
hambanja!
27 Semoga Allah memberi keluasan
kepada Jafet, sehingga ia tinggal didalam
kemah-kemah Sem, dan biarlah Kanaan
djadi hambanja!"
28 Sesudah air bah, Noah hidup selama
tiga ratus limapuluh tahun.
29 Seluruh umur hidup Noah ada
sembilanratus limapuluh tahun; lalu ia
meninggal.
1 Inilah kissah keturunan anakanak Noah, jaitu Sem, Cham dan
Jafet. Pada mereka dilahirkan anak-anak
sesudah air bah.
2 Anak-anak Jafet ialah: Gomer, Magog,
Madai, Jawan, Tubal, Mesjek, Tiras.
3 Anak-anak Gomer ialah: Asjkenaz,
Rifat dan Togarma.
4 Anak-anak Jawan ialah: Elisja, Tarsjisj,
Kittim, Dodanim.
5 Dari mereka itu terdjadilah
pementjaran bangsa-bangsa dipulaupulau. Itulah keturunan Jafet, menurut
suku-suku dan bangsa mereka.
6 Anak-anak Cham ialah: Kusj, Misraim,
Put dan Kanaan.
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Kusj ialah Seba, Chawila,
Sabta, Raama dan Sabteka; dan
anak-anak Raama ialah: Sjeba dan
Dedan.
8 Dan Kusj memperanakkan Nimrod,
dia itulah orang gagah perkasa jang
pertama-tama diatas bumi.
9 Iapun adalah pemburu jang gagah
perkasa dihadapan Jahwe; itulah
sebabnja orang berkata: "Laksana
Nimrod, pemburu jang gagah-perkasa
dihadapan Jahwe!"
10 Permulaan keradjaannja ialah Babel,
Erech dan Akad: semuanja terletak
ditanah Sjinear.
11 Dari tanah itu berasallah Asjur, dan
ia mendirikan Ninive, Rechobot-Ir dan
Kalah,
12 dan Resen, jang terletak diantara
Ninive dan Kalah, jaitu kota jang besar.
13 Dan Misraim menurunkan suku-suku
Lud, Anam, Lehab, Naftuch,
14 Patrus, Kasluch, - daripadanja
berasallah orang-orang Filistin, - dan
orang-orang Kaftor.
15 Kanaan menurunkan Sidon, anaknja
jang sulung, dan Chet,

Kejadian 10.16–25
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Jebusit, Amorit,

Girgasjit,
17 Chiwwit, Arkit, Sinit,
18 Arwadit, Semarit dan Chamatit;
kemudian suku-suku Kanaan terpentjarpentjar.
19 Adapun daerah orang-orang Kanaan
membentang dari Sidon kedjurusan
Gerar sampai ke Gaza, kedjurusan
Sodom, Gomorra, Adama dan Seboim
sampai ke-Lasja.
20 Itulah keturunan Cham, menurut
suku mereka dan bahasa mereka,
menurut negeri dan bangsa mereka.
21 Pada Sem pula dilahirkan anak-anak,
maka ia djadi bapa sekalian keturunan
Eber dan kakak Jafet.
22 Anak-anak Sem ialah Elam, Asjur,
Arpaksjad, Lud dan Aram;
23 dan anak-anak Aram ialah 'Us, Chul,
Geter dan Masj.
24 Arpaksjad memperanakkan Sjelah,
dan Sjelah memperanakkan Eber.
25 Dan pada Eber dilahirkanlah dua
anak, jang satu bernama Peleg, sebab
dizamannja bumi terbagi-bagi; dan
adiknja bernama Joktan.

Kejadian 10.26–11.3
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memperanakkan Almodad,
Sjelef, Chasarmawet, Jerah,
27 Hadoram, Uzal, Dikla,
28 Obal, Abimael, Sjeba,
29 Ofir, Chawila dan Jobab: mereka
sekalian adalah anak Joktan.
30 Dan kediaman mereka membentang
dari Mesja kedjurusan Sefar,
dipegunungan sebelah timur.
31 Itulah keturunan Sem, menurut suku
dan bahasa mereka, menurut negeri dan
bangsa mereka.
32 Itulah suku-suku anak Noah,
menurut keturunan dan bangsa
mereka. Dari mereka itu bangsa-bangsa
terpentjar-pentjar dibumi sesudah air
bah.
1 Seluruh bumi menggunakan
bahasa dan logat jang sama.
2 Ketika mereka bertolak ke timur,
didapatinja tanah datar dinegeri Sjinear,
lalu mereka menetap disitu.
3 Maka mereka berkata satu sama
lain: "Marilah kita membuat batu bata
dan membakarnja dalam api". Adapun
batu bata mereka pakai sebagai batu
(bangunan), sedangkan tanah liat
sebagai lepa.
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mereka berkata: "Marilah kita
membangun sebuah kota bagi kita
dan sebuah menara jang puntjaknja
sampai kelangit. Dan marilah kita
mentjari nama, djangan sampai kita
terpentjar-pentjar dimuka bumi".
5 Maka Jahwe turun untuk melihat kota
dan menara jang didirikan anak-anak
manusia.
6 Lalu Jahwe berfirman:"Lihatlah,
mereka sekalian itu satu bangsa dan
satu bahasa; ini barulah permulaan
usaha mereka; kini tiada rentjana
satupun tak terlaksana bagi mereka.
7 Marilah kita turun dan mengatjaubalaukan bahasa mereka disitu, sehingga
mereka tidak menangkap bahasanja
satu sama lain".
8 Maka Jahwe mentjerai-beraikan
mereka dari situ keseluruh bumi, dan
mereka berhenti membangun kota itu.
9 Dari sebab itupun orang
menamakannja Babel, sebab disitulah
Jahwe mengatjau-balaukan bahasabahasa seluruh bumi dan dari situlah
Jahwe mentjerai-beraikan mereka
keseluruh bumi.
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kissah keturunan Sem:
Ketika Sem berumur seratus tahun, ia
memperanakkan Arpaksjad, dua tahun
sesudah air bah.
11 Sesudah memperanakkan Arpaksjad,
Sem masih hidup selama lima ratus
tahun, dan ia mendapat putera-puteri
lainnja.
12 Ketika Arpaksjad berumur
tigapuluhlima tahun, ia memperanakkan
Sjelah.
13 Setelah memperanakkan Sjelah,
Arpaksjad masih hidup empatratus tiga
tahun, dan ia mendapat putera-puteri
lainnja.
14 Ketika Sjelah berumur tigapuluh
tahun, ia memperanakkan Eber.
15 Setelah memperanakkan Eber, Sjelah
masih hidup selama empat ratus tiga
tahun, dan ia mendapat putera-puteri
lainnja.
16 Ketika Eber berumur tigapuluh empat
tahun, ia memperanakkan Peleg.
17 Setelah memperanakkan Peleg,
Eber masih hidup selama empatratus
tigapuluh tahun, dan ia mendapat
putera-puteri lainnja.
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Peleg berumur tigapuluh
tahun, ia memperanakkan Reu.
19 Setelah memperanakkan Reu, Peleg
masih hidup selama dua ratus sembilan
tahun, dan ia mendapat putera-puteri
lainnja.
20 Ketika Reu berumur tigapuluh dua
tahun, ia memperanakkan Serug.
21 Setelah memperanakkan Serug, Reu
masih hidup selama duaratus tudjuh
tahun, dan ia mendapat putera-puteri
lainnja.
22 Ketika Serug berumur tigapuluh
tahun, ia memperanakkan Nachor.
23 Setelah memperanakkan Nachor,
Sarug masih hidup selama duaratus
tahun, dan ia mendapat putera-puteri
lainnja.
24 Ketika Nachor berumur duapuluh
sembilan tahun, ia memperanakkan
Terah.
25 Setelah memperanakkan Terah,
Nachor masih hidup selama seratus
sembilanbelas tahun, dan ia mendapat
putera-puteri lainnja.
26 Ketika Terah berumur tudjuhpuluh
tahun, ia memperanakkan Abram,
Nachor dan Haran.
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kissah-keturunan Terah: Terah
memperanakkan Abram, Nachor dan
Haran. Dan Haran memperanakkan Lot.
28 Haran meninggal didepan Terah
bapanja, ditanah kelahirannja, jaitu di
Ur daerah bangsa Kaldai.
29 Abram dan Nachor mengambil isteri.
Nama isteri Abram ialah Sarai, dan nama
isteri Nachor ialah Milka, puteri Haran,
ialah bapa Milka dan Jiska.
30 Adapun Sarai itu mandul, tidak
mempunjai anak.
31 Terah membawa Abram, anaknja, dan
Lot, anak Haran, tjutjunja, dan Sarai,
menantunja, isteri Abram, anaknja.
Mereka berangkat bersama-sama dari
Ur daerah bangsa Kaldai untuk pergi
ketanah Kanaan. Tetapi ketika tiba di
Charan mereka menetap disitu.
32 Umur Terah ada duaratus lima tahun,
lalu Terah meninggal di Charan.
1 Jahwe berfirman kepada Abram:
"Pergilah dari tanahmu, dari
sanak-saudaramu dan dari rumah
bapamu, ketanah jang Kutundjukkan
kepadamu.
2 Aku akan membuat engkau djadi
bangsa jang besar. Aku akan memberkati
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engkau dan membesarkan namamu,
sehingga akan mendjadi berkat.
3 Aku akan memberkati orang jang
memberkati engkau dan akan mengutuki
orang jang mengutuki engkau. Segala
bangsa dibumi akan saling memberkati
dalam dikau".
4 Maka Abram berangkat seperti telah
difirmankan Jahwe kepadanja; dan
Lot pun ikut berangkat bersama-sama
dengannja. Abram berumur tudjuhpuluh
lima tahun, ketika ia bertolak dari
Charan.
5 Abram membawa Sarai isterinja, dan
Lot kemenakannja, segala harta-benda
jang telah dikumpulkannja dan orangorang jang diperolehnja di Charan.
Mereka bertolak menudju ketanah
Kanaan dan sampai pula ketanah
Kanaan.
6 Dan Abram mendjeladjah tanah itu
sampai ketempat sutji Sichem, dekat
pohon ara More. Dan orang-orang
Kanaan ketika itu tinggal ditanah itu.
7 Jahwe menampakkan diri kepada
Abram seraja bersabda: "Keturunanmu
akan Kuberi tanah ini". Disitu Abram
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mendirikan sebuah mezbah bagi Jahwe,
jang telah menampakkan diri kepadanja.
8 Dari situ ia bertolak kepegunungan
disebelah timur Bethel dan berkemah
ditengah-tengah antara Bethel disebelah
barat dan Ai disebelah timur. Disitupun
didirikannja sebuah mezbah bagi Jahwe,
lalu ia menjerukan nama Jahwe.
9 Kemudian Abram berdjalan, dari
perkemahan keperkemahan, menudju
Negeb.
10 Adalah kelaparan ditanah itu. Maka
Abram turun ke Mesir, untuk sementara
tinggal disana, sebab kelaparan menekan
berat-berat tanah itu.
11 Ketika ia sudah hampir masuk
Mesir, ia berkata kepada Sarai isterinja:
"Lihatlah, aku tahu engkau ini wanita
jang elok parasnja.
12 Apabila orang-orang Mesir
melihatmu, nistjaja mereka akan
berkata: 'Itulah isterinja!' Lalu mereka
akan membunuh aku dan membiarkan
engkau hidup.
13 Katakan sadja, engkau ini adikku,
agar baiklah nasibku karenamu dan
aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau
pula".
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Abram masuk Mesir, orangorang Mesir melihat, bahwa wanita itu
teramat eloknja.
15 Pendjawat-pendjawat Parao
melihatnja pula, lalu memudja-mudjanja
dihadapan Parao. Maka wanita itu
diantarkan kedalam istana Parao.
16 Karena dialah Abram diperlakukan
baik olehnja, sehingga ia mendapat
kambing domba dan lembu, keledai
djantan, budak dan sahaja, keledai
betina dan unta.
17 Tetapi Jahwe memukul Parao dan
seisi rumahnja dengan malapetaka
dahsjat oleh sebab Sarai isteri Abram.
18 Maka Parao memanggil Abram serta
berkata: "Apakah jang telah kauperbuat
terhadap diriku ini? Mengapa aku tidak
kauberitahu, bahwa dia itu isterimu?
19 Mengapa kaukatakan: inilah adikku:
sampai-sampai aku mengambil dia djadi
isteriku. Nah sekarang, ini isterimu,
ambillah dia dan pergilah".
20 Maka Parao memberi perintah kepada
orang-orangnja tentang dia dan mereka
mengantarkannja keluar beserta dengan
isterinja dan segala miliknja.

Kejadian 13.1–8
1 Dari

47

Mesir Abram pergi lagi ke
Negeb, dia dan isterinja serta
segala miliknja; Lotpun menjertainja.
2 Adapun Abram amat kaja akan ternak,
perak dan emas.
3 Ia berdjalan dari perkemahan
keperkemahan, dari Negeb sampai ke
Bethel, ketempat perkemahannja dahulu
antara Bethel dan Ai,
4 ketempat ia dahulu mendirikan sebuah
mezbah; dan disitu ia menjerukan nama
Jahwe.
5 Lot, jang pergi bersama-sama dengan
Abram, djuga memiliki domba, lembu
dan kemah.
6 Tanah itu tidak memungkinkan mereka
tinggal bersama-sama, sebab banjaklah
harta-benda mereka, sehingga mereka
tidak dapat tinggal bersama-sama.
7 Antara para gembala kawanan
Abram dan para gembala kawanan Lot
terdjadilah pertengkaran. - Ketika itu
orang-orang Kanaan dan Perizi tinggal
ditanah itu.
8 Maka berkata Abram kepada Lot:
"Tidak bolehlah terdjadi pertengkaran
antara aku dan engkau, antara gembala-
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gembalaku dan gembala-gembalamu,
sebab kita ini adalah saudara.
9 Bukankah seluruh tanah ini terbuka
bagimu? Baiklah berpisah daripadaku;
djika engkau pergi kekiri, aku pergi
kekanan; djika engkau pergi kekanan,
aku pergi kekiri".
10 Lot melajangkan pandangannja,
maka dilihatnja, bahwa seluruh
lingkungan Jarden melimpah airnja,
- demikianlah halnja, sebelum Jahwe
membinasakan Sodom dan Gomorra,
- laksana taman Jahwe, seperti tanah
Mesir sampai ke Soar.
11 Lot memilih lingkungan Jarden
baginja, maka ia bertolak kesebelah
timur. Sehingga mereka berpisah satu
dari jang lain.
12 Abram menetap ditanah Kanaan,
sedangkan Lot menetap dikota-kota
lingkungan (Jarden) dan mempunjai
kemah-kemahnja sampai ke Sodom.
13 Adapun orang-orang Sodom itu amat
djahatnja dan berdosa besar terhadap
Jahwe.
14 Jahwe berfirman kepada Abram,
setelah Lot berpisah daripadanja:
"Lajangkanlah pandanganmu dan

Kejadian 13.15–14.3

49

lihatlah dari tempat engkau berada
keutara, selatan, timur dan barat.
15 Seluruh tanah jang kaulihat itu,
Kuberikan kepadamu dan kepada
keturunanmu untuk selama-lamanja.
16 Aku akan mendjadikan keturunanmu
seperti debu bumi banjaknja. Andaikata
seseorang dapat menghitung (butirbutir) debu bumi, keturunanmupun
dapat dihitung.
17 Bangkitlah! Djeladjahilah tanah itu
menurut pandjang dan lebarnja, sebab
tanah itu Kuberikan kepadamu".
18 Dan Abram mengangkat kemahkemahnja dan masuk menetap didekat
pohon ara Mamre, jaitu di Hebron, dan
disitu ia mendirikan mezbah bagi Jahwe.
1 Terdjadilah didjaman Amrafel
radja Sjinear, Ariok radja Ellasar,
Kedorlaomer radja Elam, dan Tidal radja
Goim,
2 bahwa radja-radja tadi berperang
dengan Bera radja Sodom, dan Birsja
radja Gomorra, dan Sjineab radja Adma,
dan Sjemeber radja Seboim, dan radja
negeri Bela jaitu Soar.
3 Mereka sekalian ini bergabung di
Lembah Siddim, jaitu Laut Asin.
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tahun lamanja mereka
takluk kepada Kedorlaomer, tetapi
dalam tahun jang ketigabelas mereka
memberontak.
5 Dalam tahun jang keempatbelas
datanglah Kedorlaomer dan radja-radja
sekutunja. Mereka mengalahkan suku
Refaim di Asjtarot-Karnaim, suku Zuzi di
Ham, suku Emim didataran Kirjataim,
6 dan suku Chori dipegunungan mereka,
jaitu Seir, sampai ke El-Paran, jang
terletak ditepi gurun.
7 Mereka lalu berbalik dan sampai ke
Sumber Pengadilan, jaitu Kadesj, dan
mereka menaklukkan seluruh daerah
Amaleki, dan djuga suku Amori, jang
tinggal di Chaseson Tamar.
8 Radja Sodom, radja Gomorra, radja
Adma, radja Seboim dan radja Bela
jaitu Soar, bertolak dan menjiapkan
barisan-barisannja dilembah Siddim
melawan mereka,
9 jaitu Kedorlaomer radja Elam, Tidal
radja Goim, Amrafel radja Sjinear, dan
Ariok radja Ellasar; djadi, empat radja
lawan lima.
10 Adapun lembah Siddim itu banjak
perigi gala-gala. Ketika radja Sodom dan
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radja Gomorra melarikan diri, gugurlah
mereka disana. Lain-lainnja melarikan
diri kepegunungan.
11 Mereka (jang menang) merampasi
segala harta-benda Sodom dan Gomorra
serta segala makanan, lalu pergi.
12 Mereka djuga mengangkut Lot
kemanakan Abram, serta hartabendanja, lalu pergi; adapun ia tinggal
di Sodom.
13 Seorang pelarian datang dan
memberitahukan hal itu kepada Abram,
orang Hibrani jang tinggal didekat pohon
ara milik Mamre, orang Amori, saudara
dari Esjkol dan Aner, jang bersekutu
dengan Abram.
14 Ketika Abram mendengar, bahwa
saudaranja ditawan, ia menjiapkan
hamba-hambanja jang dilahirkan dalam
keluarganja, sedjumlah tiga ratus
delapanbelas orang, lalu mengedjar
mereka sampai ke Dan.
15 Ia bersama dengan hamba-hambanja
menjerbu mereka dimalam hari,
mengalahkan dan mengedjar mereka
sampai ke Choba, disebelah utara
Damaskus.
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harta-benda direbutnja
kembali; djuga Lot sanaknja, dan
harta-bendanja serta wanita-wanita
direbutnja kembali.
17 Ketika Abram kembali sesudah
mengalahkan Kedorlaomer dan radjaradja, jang menjertainja, berangkatlah
radja Sodom menjambutnja di Lembah
Sjawe, jaitu Lembah Radja.
18 Maka Malkisedek radja Sjalem
membawa roti dan anggur; ia adalah
imam Allah jang Mahatinggi.
19 Ia memberkati Abram seraja berkata:
"Terberkatilah Abram oleh Allah jang
Mahatinggi, Pentjipta langit dan bumi!
20 Terpudjilah Allah jang Mahatinggi,
jang telah menjerahkan musuhmusuh kedalam tanganmu! "Maka
Abram memberikan kepadanja bagian
sepersepuluh dari semuanja.
21 Radja Sodom berkata kepada
Abram: "Berilah aku orang-orang itu
dan ambillah harta-benda itu bagimu
sendiri".
22 Sahut Abram kepada radja Sodom:
"Aku mengangkat tangan kepada Jahwe,
Allah jang Mahatinggi, Pentjipta langit
dan bumi.
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tidak akan kuambil dari
milikmu itu, biar seutas benang atau
tali kasut sekalipun; djangan-djangan
engkau berkata: 'Aku telah memperkaja
Abram'.
24 Aku sendiri biarlah. Hanjalah apa
jang telah dimakan hamba-hamba itu
dan bagian orang-orang jang datang
bersama dengan aku, jakni Aner, Esjkol
dan Mamre; hendaknja mereka itu
mengambil bagiannja".
1 Sesudah kedjadian-kedjadian
itu, sampailah firman Jahwe
kepada Abram didalam suatu
penglihatan: "Djangan takut, Abram!
Aku ini perisaimu; gandjaranmu pun
akan amat besarnja".
2 Sahut Abram: "Tuhanku Jahwe, akan
Kauberi apakah aku ini? Aku tetap tidak
beranak, dan jang akan mendjadi waris
rumahku ialah Eliezer dari Damaskus."
3 Selandjutnja Abram berkata:
"Lihatlah, aku tidak Kauberi keturunan,
maka seorang hambaku akan mendjadi
warisku".
4 Lalu sampailah Sabda Jahwe: "Orang
itu tidak akan mendjadi warismu,
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melainkan anak keturunanmu sendiri
jang akan mendjadi warismu".
5 Jahwe membawanja keluar dan
bersabda: "Tengadahlah kelangit, dan
hitunglah bintang-bintang, sekiranja
dapat kauhitung". Lalu Ia berfirman
kepadanja: "Demikianlah banjaknja
keturunanmu kelak".
6 Abram pertjaja akan Jahwe, dan
Jahwe memperhitungkan hal itu padanja
sebagai suatu kebenaran.
7 Kemudian Jahwe bersabda kepadanja:
"Aku ini Jahwe, jang telah membawa
engkau keluar dari Ur daerah bangsa
Chaldai untuk memberikan tanah ini
kepadamu akan milik-pusakamu".
8 Sahut Abram: "Tuhanku Jahwe, dari
mana aku mengetahui bahwa aku akan
memilikinja?"
9 Maka Jahwe berfirman kepadanja:
"Ambilkanlah Aku seekor lembu jang
berumur tiga tahun, seekor kambing
jang berumur tiga tahun dan seekor
domba djantan jang berumur tiga tahun,
seekor burung tekukur dan seekor anak
burung merpati".
10 Maka ia mengambil semuanja itu,
lalu dibelah dua, dan tiap-tiap bagian
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diletakkannja berhadap-hadapan, tetapi
burung-burung itu tidak dibelah dua.
11 Burung-burung buas hinggap diatas
daging binatang-binatang itu, tetapi
dihalaukan Abram.
12 Ketika matahari terbenam, Abram
djatuh tertidur dengan lelapnja; dan
lihatlah, kengerian dan gelap-gulita
meliputinja.
13 Maka Jahwe berfirman kepadanja:
"Ketahuilah bahwa keturunanmu akan
mendjadi perantau dinegeri jang bukan
kepunjaannja; mereka akan diperbudak
dan ditindas empat ratus tahun lamanja.
14 Tetapi Aku akan menghukum bangsa,
jang memperbudak mereka, dan
sesudah itu mereka akan keluar dari
situ dengan membawa harta-benda jang
banjak.
15 Adapun engkau sendiri akan pergi
dengan tenteram kepada nenekmojangmu dan engkau akan dikubur
dalam umur jang sangat landjut.
16 Keturunanmu jang keempat akan
kembali kemari, sebab kelaliman orang
Amori hingga sekarang belumlah
memuntjak".
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matahari sudah terbenam dan
haripun gelap-gulita, maka perapian
jang berasap dan obor jang bernjala
lewat diantara belahan-belahan daging
itu.
18 Pada hari itu Jahwe mengadakan
perdjandjian dengan Abram seraja
bersabda: "Aku memberikan tanah ini
kepada keturunanmu, mulai dari sungai
Mesir sampai kesungai besar, jaitu
sungai Eufrat:
19 tanah suku Keni, Kenizi, Kadmoni,
20 Chitti, Perizi, Refaim,
21 Amori, Kanaan, Girgasji dan Jebusi.
1 Sarai, isteri Abram, tidak
melahirkan anak baginja. Adapun
ia mempunjai seorang sahaja perempuan
Mesir, Hagar namanja.
2 Maka Sarai berkata kepada Abram:
"Lihatlah, Jahwe tidak memperkenankan
daku melahirkan anak. Hampirilah
sahajaku; mungkinlah akan kudapat
keturunan daripadanja". Abram
mendengarkan tutur Sarai.
3 Maka Sarai isteri Abram mengambil
Hagar sahajanja dari Mesir itu, sepuluh
tahun sesudah Abram menetap ditanah
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Kanaan, lalu memberikannja djadi isteri
Abram suaminja.
4 Maka Abram menghampiri Hagar,
jang lalu mengandung. Apabila Hagar
melihat, bahwa ia telah mengandung,
maka ia memandang rendah tuannja.
5 Kata Sarai kepada Abram: "Biarlah
penghinaan terhadap diriku ini berbalik
kepadamu. Aku telah menjerahkan
sahajaku kepada pangkuanmu,
tetapi setelah ia melihat, bahwa ia
mengandung, maka aku dipandang
rendah olehnja. Semoga Jahwe mendjadi
hakim antara aku dan engkau".
6 Sahut Abram kepada Sarai: "Lihatlah,
sahajamu itu ada dalam tanganmu;
berbuatlah dengannja menurut apa jang
baik dalam pandanganmu". Maka Sarai
memperlakukan dia dengan bengisnja,
sehingga lari daripadanja.
7 Malaikat Jahwe mendapatkannja
didekat sumber digurun, jaitu didekat
sumber didjalan ke Sjur.
8 Katanja: "Hai Hagar sahaja Sarai, dari
manakah engkau datang dan kemana
engkau hendak pergi?" Sahutnja: "Aku
telah lari dari Sarai tuanku".
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Jahwe lalu berkata
kepadanja: "Kembalilah kepada tuanmu
dan tunduklah dibawah kekuasaannja".
10 Lagi Malaikat Jahwe
berkata kepadanja: "Aku akan
memperlipatgandakan keturunanmu
sehingga tak dapat dihitung karena amat
banjaknja".
11 Malaikat Jahwe berkata pula
kepadanja: "Lihatlah, engkau ini sudah
mengandung; engkau akan melahirkan
seorang anak laki-laki dan ia harus
kauberi nama Isjmael, sebab Jahwe
telah mendengar djeritan kehinaanmu.
12 Ia akan djadi seperti keledai liar.
Tangannja melawan sekalian orang dan
tangan sekalian orangpun melawan dia;
iapun akan tinggal berhadap-hadapan
dengan saudara-saudaranja".
13 (Hagar) lalu menjebut nama
Jahwe jang telah bersabda kepadanja:
"Engkaulah El Roi!" sebab katanja:
"Bukankah aku melihat Allah sesudah Ia
nampak?"
14 Itulah sebabnja maka sumur itu
disebutnja: sumur Lachai Roi. Adapun
letaknja antara Kadesj dan Bered.
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Hagar melahirkan seorang
anak laki-laki bagi Abram dan Abram
memberi nama Isjmael kepada anak
jang dilahirkan Hagar.
16 Abram berumur delapanpuluh enam
tahun, ketika Hagar melahirkan Isjmael
bagi Abram.
1 Ketika Abram berumur
sembilanpuluh sembilan tahun,
Jahwe menampakkan diri kepada Abram
dan bersabda kepadanja: "Aku ini El
Sjaddai, hiduplah dihadapanKu dan
djadilah sempurna.
2 Aku mengadakan perdjandjian dengan
dikau dan akan memperlipatgandakan
dikau banjak-banjak".
3 Abram lalu bersudjud dan Allah
bersabda kepadanja:
4 "Akan Daku, inilah perdjandjianKu
dengan dikau: engkau akan mendjadi
bapa sedjumlah besar bangsa-bangsa,
5 dan engkau tidak akan dinamai
lagi Abram, melainkan namamu akan
mendjadi Ibrahim, sebab engkau akan
Kudjadikan bapa sedjumlah besar
bangsa-bangsa.
6 Aku akan membuat engkau teramat
subur dan daripadamu akan Kudjadikan
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bangsa-bangsa; radja-radja akan terbit
dari padamu.
7 Aku akan memperteguh
perdjandjianKu antara Aku dan
engkau serta keturunanmu, turuntemurun, djadi perdjandjian kekal,
agar Aku mendjadi Allahmu dan Allah
keturunanmu.
8 Aku akan memberikan tanah tempat
tinggalmu, seluruh tanah Kanaan,
kepadamu dan keturunanmu mendjadi
milik abadi, dan Aku akan mendjadi
Allah mereka".
9 Maka Allah bersabda kepada Ibrahim:
"Akan dikau, hendaklah engkau
menepati perdjandjianKu, engkau dan
keturunanmu, turun-temurun.
10 Inilah perdjandjianKu antara Aku dan
kamu serta keturunanmu, jang harus
kamu tepati: setiap pria dari antaramu
harus disunat.
11 Kamu harus dikerat kulupmu; itu
hendaknja mendjadi tanda perdjandjian
antara Aku dan kamu.
12 Setiap pria dari antara kamu harus
disunat, apabila ia berumur delapan
hari, turun-temurun, entah ia dilahirkan
dirumahmu entah ia dibeli dengan uang
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dari orang-orang asing, jang bukan dari
bangsamu.
13 Wadjib disunatlah orang jang
dilahirkan dirumahmu dan orang jang
dibeli dengan uangmu; dan demikianlah
perdjandjianKu dalam dagingmu akan
mendjadi perdjandjian kekal.
14 Maka pria jang berkulup, jakni jang
tidak dikerat kulit chatannja, dikeratkan
daripada kaum keluarganja: ia telah
melanggar perdjandjianKu".
15 Allah bersabda pula kepada Ibrahim:
"Akan Sarai isterimu, djanganlah ia
kaupanggil lagi dengan nama Sarai,
sebab Sara itulah namanja.
16 Ia akan Kuberkati dan daripadanjapun
akan Kuberikan anak kepadamu. Ia
akan Kuberkati dan akan mendjadi ibu
bangsa-bangsa, dan radja-radja para
bangsa akan lahir daripadanja".
17 Ibrahim lalu bersudjud dan ia tertawa
serta berkata didalam hatinja: "Dari
orang jang berumur seratus tahun ini
dapatkah lahir seorang anak? Dan Sara,
wanita jang berumur sembilanpuluh
tahun itu, dapatkah ia melahirkan anak?"
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Ibrahim berkata kepada
Allah: "Ah, biar Isjmael sadja hidup
dihadapanMu!"
19 Tetapi Allah menjahut: "Sungguhlah
Sara isterimu akan melahirkan anak
bagimu; dan ia harus kaunamakan
Ishak, dan Aku akan memelihara
perdjandjianKu dengan dia, sebagai
suatu perdjandjian kekal untuk
keturunannja.
20 Tentang Isjmael, Aku telah
mendengarkan permohonanmu: lihatlah
ia Kuberkati; Aku akan mendjadikannja
subur dan melipatgandakannja banjakbanjak; ia akan menurunkan duabelas
orang pemimpin, dan Aku akan
mendjadikannja bangsa jang besar.
21 Tetapi perdjandjianKu akan Kutepati
dengan Ishak, jang akan dilahirkan Sara
bagimu kira-kira pada waktu seperti
sekarang ini dalam tahun depan".
22 Maka Allah mengachiri firmanNja
kepadanja, lalu naik meninggalkan
Ibrahim.
23 Ibrahim lalu mengambil Isjmael
anaknja, dan semua hamba jang
dilahirkan dirumahnja dan semua jang
dibelinja dengan uangnja, - segala
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pria dari antara kaum serumah dengan
Ibrahim, - dan ia mengerat kulup mereka
pada hari itu djuga, sebagaimana telah
difirmankan Allah kepadanja.
24 Ibrahim berumur sembilanpuluh
sembilan tahun, ketika ia dikerat
kulupnja.
25 Isjmael anaknja berumur tigabelas
tahun, ketika ia dikerat kulupnja.
26 Pada hari itu djuga Ibrahim dan
Isjmael anaknja disunat.
27 Semua pria jang serumah, jang
dilahirkan dirumahnja maupun jang
dibelinja dengan uang dari orang asing,
disunat bersama-sama dengan dia.
1 Jahwe menampakkan diri
kepadanja didekat pohon ara
Mamre, tengah ia duduk dipintu
kemahnja waktu hari sedang panaspanasnja.
2 Ia menengadah dan memandang,
maka lihatlah, ada tiga pria berdiri
didepannja. Demi dilihatnja mereka itu,
dari pintu kemahnja bergegas-gegas ia
menjambut mereka, lalu bersudjud.
3 Katanja: "Tuanku, sekiranja berkenan
kepadamu, djanganlah berlalu dari
hambamu ini.
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diambilkan air barang sedikit;
basuhlah kaki kalian dan beristirahatlah
dibawah pohon.
5 Aku hendak mengambil sepotong roti,
maka kalian akan merasa segar kembali,
kemudian bolehlah melandjutkan
perdjalanan, sebab untuk itulah kalian
lewat ditempat hambamu ini". Sahut
mereka: "Berbuatlah seperti telah
kaukatakan tadi".
6 Ibrahim bergegas-gegas kekemah
menemui Sara: "Lekas ambillah tiga
sukat tepung halus, ramaslah itu dan
buatlah roti bundar-bundar".
7 Ibrahim lalu lari kekawanannja;
diambilnja anak-lembu jang empuk
dan baik dagingnja, lalu diserahkan
kepada hambanja, jang tjepat-tjepat
mengolahnja.
8 Maka ia mengambil mentega, susu
dan anak-lembu jang sudah diolah itu,
lalu dihidangkannja didepan mereka. Ia
sendiri berdiri didekat mereka dibawah
pohon. Maka mereka makan.
9 Mereka berkata kepadanja:
"Dimanakah Sara, isterimu?" Maka
sahutnja: "Disitu didalam kemah".
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tamu itu berkata: "Apabila Aku
tahun depan kembali lagi kepadamu,
maka Sara isterimu akan mempunjai
anak". Sara mendengarkan dipintu
kemah, jang berada dibelakangnja.
11 Adapun Ibrahim dan Sara sudah tua,
sudah landjut umurnja; dan Sara tidak
lagi mendapat bulan seperti biasa pada
wanita.
12 Sara ketawa dalam hatinja katanja:
"Setelah aku mendjadi tua (begini),
adakah aku akan mengenal kenikmatan
lagi, sedangkan tuankupun sudah tua
pula?"
13 Tetapi Jahwe bersabda kepada
Ibrahim: "Mengapa Sara ketawa
serta berkata: sungguhkah aku akan
melahirkan anak, aku jang sudah tua
ini?
14 Adakah barang sesuatupun mustahil
bagi Jahwe? Tahun depan pada waktu
jang sama, Aku akan kembali lagi
kepadamu dan Sara akan mempunjai
seorang anak".
15 Maka Sara berdusta: "Aku tidak
ketawa", sebab takut. Tetapi Ia
bersabda: "Memang, engkau ketawa".
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orang-orang itu
bertolak dari situ dan melajangkan
pandangannja kearah Sodom. Ibrahim
pergi bersama-sama dengan mereka,
untuk mengantarkan mereka.
17 Jahwe berpikir: "Akan
Kusembunjikankah bagi Ibrahim
apa jang hendak Kuperbuat?
18 Sebab Ibrahim akan mendjadi suatu
bangsa jang besar dan berkuasa, dan
segala bangsa diatas bumi akan saling
memberkati dalam dirinja.
19 Sebab Aku telah memilih dia, agar
ia memerintahkan kepada anak-anaknja
serta keturunannja, supaja memelihara
djalan Jahwe dengan melakukan
keadilan dan hukum, agar Jahwe
menepati kepada Ibrahim apa jang telah
didjandjikanNja kepadanja".
20 Lalu Jahwe bersabda: "Djeritan dari
Sodom dan Gomorra sungguh besar dan
amat beratlah dosa mereka.
21 Aku hendak turun dan melihat,
apakah mereka lakukan semuanja
sesuai dengan djeritan jang naik dari
mereka kepadaKu atau tidak; Aku akan
mengetahuinja".
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itu berangkat dari situ
dan menudju ke Sodom. Ibrahim masih
berdiri dihadapan Jahwe.
23 Ibrahim mendekat serta berkata:
"Akan Kaubinasakankah orang jang
baik bersama-sama dengan orang jang
djahat?
24 Mungkin ada limapuluh orang baik
dikota itu; akan Kaubinasakankah
mereka itu? Tidak akan Kauampunikah
kota itu demi limapuluh orang baik
didalamnja?
25 Djanganlah sekali-kali Engkau
bertindak demikian, menewaskan orang
baik bersama-sama dengan orang
djahat, dan memperlakukan orang
baik seperti orang djahat. Djanganlah!
Adakah Jang menghakimi seluruh bumi
itu tidak akan mendjalankan keadilan?"
26 Maka sahut Jahwe: "Djika di Sodom
Kudapati limapuluh orang baik didalam
kota, nistjaja Aku akan mengampuni
seluruh kota itu demi mereka".
27 Ibrahim menjambung serta berkata:
"Lihatlah, aku memberanikan diri
berbitjara kepada Tuhan, aku jang hanja
debu dan abu ini.
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dari kelimapuluh
orang baik itu ada kurang lima; akan
Kaubinasakankah seluruh kota itu karena
lima orang itu?" SahutNja: "Tidak akan
Kubinasakan, djika Kudapati empatpuluh
lima orang baik disana".
29 Ibrahim berkata lagi kepadaNja
begini: "Mungkin hanja terdapat
empatpuluh orang disana". Maka
sahutNja: "Aku tidak akan bertindak
demikian, demi empatpuluh orang itu".
30 Ibrahim berkata lagi: "Kiranja Tuhan
djangan murka, djika aku berkata lagi:
mungkinlah terdapat tigapuluh orang
disana". Maka sahutNja: "Aku tidak
akan bertindak demikian, djika Kudapati
tigapuluh orang disana".
31 Kata Ibrahim lagi: "Lihatlah, aku
memberanikan diri berkata kepada
Tuhan: mungkinlah terdapat duapuluh
orang disana". Maka sahutNja: "Aku
tidak akan membinasakannja demi
duapuluh orang itu".
32 Ibrahim berkata lagi. "Kiranja Tuhan
djangan murka, djika aku berkata satu
kali ini lagi: mungkinlah disana terdapat
sepuluh orang sadja". Maka sahutNja:
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"Aku tidak akan membinasakannja demi
sepuluh orang itu".
33 Setelah mengachiri sabdaNja
kepada Ibrahim, Jahwe lalu pergi, dan
Ibrahimpun kembali kekediamannja.
1 Kedua Malaikat itu tiba di Sodom
pada petang hari. Lot sedang
duduk dipintu-gerbang Sodom. Demi
dilihatnja mereka itu, Lot lalu bangkit
menjambut mereka dan bersudjud.
2 Katanja: "Tuan-tuan, silakan masuk
kedalam rumah hambamu ini untuk
bermalam disini; basuhlah kaki kalian.
Pagi-pagi bolehlah kalian berangkat dan
meneruskan perdjalanan kalian". Sahut
mereka: "Tidak, sebab kami hendak
bermalam ditanah lapang".
3 Tetapi ia mendesak mereka dengan
amat sangat, sehingga mereka singgah
padanja dan masuk kedalam rumahnja.
Maka ia menjediakan suatu djamuan
bagi mereka dan menjuruh bakar roti
jang tak-beragi. Mereka lalu makan.
4 Mereka belum lagi pergi tidur,
orang-orang laki-laki dari kota itu
sudah mengepung rumah itu, mulai
jang muda sampai jang sudah tua,
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seluruh penduduk kota itu dengan tiada
ketjualinja.
5 Mereka memanggil-manggil Lot
serta berkata kepadanja: "Dimanakah
orang-orang jang masuk kedalam
rumahmu malam ini? Bawalah mereka
keluar, agar kami memuaskan gairah
kami dengan mereka!"
6 Lot keluar dipintu rumahnja
mendjumpai mereka dan menguntji
pintu dibelakangnja.
7 Lalu ia berkata: "Saudara-saudaraku,
djanganlah berbuat djahat!
8 Lihatlah, aku mempunjai dua anak
dara, jang belum mengenal laki-laki;
mereka itu akan kubawa keluar
kepadamu; berbuatlah dengan mereka
sesuka hatimu. Tetapi djanganlah kamu
apa-apakan orang-orang ini, sebab
karena hal itu mereka masuk bernaung
dibawah atapku".
9 Sahut mereka kepadanja: "Enjahlah
dari sini!" Lalu mereka menjambung:
"Ah, inilah dia, masuk kemari sebagai
orang asing, sekarang mau djadi hakim!
Nah sekarang, engkau hendak kami
aniaja lebih hebat dari mereka". Mereka
lalu mendesak-desak dengan kerasnja
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orang itu, jaitu Lot, dan mendekat
hendak mendobrak pintu itu.
10 Tetapi kedua orang tadi mengulurkan
tangannja, menarik Lot kearah mereka
kedalam rumah dan mengantjing pintu.
11 Orang-orang jang berada didepan
pintu dikaburkan matanja, mulai jang
ketjil sampai jang besar, dan mereka
putus asa tidak dapat menemukan pintu.
12 Kedua orang itu berkata kepada
Lot: "Masih ada menantumu disini?
Anak-anakmu laki-laki dan perempuan,
segala kaummu dikota ini, bawalah
keluar dari tempat ini!
13 Sebab tempat ini hendak kami
binasakan; memang besarlah
djeritan terhadap mereka, jang
sampai kehadapan Jahwe, dan
Jahwe telah mengutus kami untuk
membinasakannja".
14 Lot lalu keluar dan berbitjara dengan
menantunja, jang akan memperisteri
anak-anaknja perempuan, serta berkata:
"Bangkitlah dan keluarlah dari tempat
ini!" Tetapi menantunja mengira, bahwa
ia berolok-olok sadja.
15 Ketika fadjar menjingsing, malaikatmalaikat itu mendesak Lot serta berkata:
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"Bangkitlah, bawalah isterimu dan kedua
anakmu perempuan jang ada disini,
agar engkau djangan hanjut dalam
penjiksaan kota ini".
16 Ketika ia berlambat-lambat, maka
kedua orang itu memegang tangannja,
tangan isterinja dan tangan kedua
anaknja perempuan, sebab belaskasihan
Jahwe menjertainja. Mereka menuntun
dia keluar dan meninggalkan dia diluar
kota.
17 Tengah menuntun mereka keluar
berkata seorang: "Selamatkanlah
hidupmu! Djangan menoleh kebelakang,
djangan berhenti dimanapun djua
dilembah; selamatkanlah dirimu
kepegunungan, agar engkau djangan
ikut binasa".
18 Sahut Lot kepada mereka: "Djangan
begitu, tuanku!
19 Sungguhlah hambamu telah
berkenan kepadamu dan besarlah
kasihanmu terhadap aku ini, untuk
menjelamatkan hidupku. Tetapi aku kan
tidak dapat mengungsi kepegunungan
dengan tiada tersusul bentjana itu,
sehingga akan tewas djuga.
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kota disana itu tjukup
dekat untuk lari kesana; - lagi kota itu
ketjil, - biarkan aku mengungsi kesana.
Bukankah itu kota ketjil? Dan aku akan
selamat".
21 Djawab orang itu kepadanja: "Aku
masih akan meluluskan permintaanmu
untuk tidak membinasakan kota jang
kausebutkan tadi.
22 Tjepat-tjepatlah, selamatkanlah
dirimu kesana, sebab aku tidak dapat
berbuat apa-apa, sebelum engkau
sampai kesana". Nah, itulah sebabnja
kota itu dinamakan Soar.
23 Matahari sudah terbit diatas bumi,
ketika Lot sampai ke Soar.
24 Lalu Jahwe menurunkan atas Sodom
dan Gomorra hudjan belerang dan api,
jang berasal dari Jahwe.
25 Dan Ia menghantjur-leburkan kotakota, dan seluruh lembah, penduduk
kota-kota itu dan tumbuh-tumbuhan
ditanah.
26 Isteri Lot menoleh kebelakang dan
mendjadi tugu garam.
27 Pagi-pagi Ibrahim bangun dan pergi
ketempat ia dahulu berdiri dihadapan
Jahwe.
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memandang kearah Sodom dan
Gomorra, dan kearah seluruh lembah,
maka dilihatnja asap naik dari bumi,
bagaikan asap dari perapian.
29 Ketika Allah membinasakan kotakota dilembah itu, Allah ingat akan
Ibrahim, maka Ia melepaskan Lot dari
kebinasaan, ketika Ia membinasakan
kota-kota tempat kediaman Lot.
30 Lot bertolak dari Soar dan menetap
dipegunungan bersama dengan kedua
anaknja perempuan; sebab ia takut
tinggal di Soar. Ia tinggal didalam sebuah
gua bersama dengan kedua anaknja
perempuan.
31 Kata jang sulung kepada jang
bungsu: "Bapa kita sudah tua dan
tiada orang laki-laki dinegeri ini untuk
menghampiri kita, sesuai dengan
adat-kebiasaan dimanapun djua dibumi.
32 Baiklah bapa kita kita beri minum
anggur, lalu kita tidur bersama dengan
dia, untuk mendapat keturunan dari
bapa kita".
33 Maka pada malam itu djua bapanja
mereka beri minum anggur, lalu jang
sulung pergi tidur bersama-sama dengan
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bapanja, jang tidak tahu, bilamana
anaknja tidur dan bilamana bangun.
34 Keesokan harinja berkatalah jang
sulung kepada jang bungsu: "Tadi malam
aku sudah tidur bersama dengan bapa;
baiklah bapa kita beri minum anggur
lagi nanti malam, dan pergilah tidur
bersama dengan bapa, untuk mendapat
keturunan dari bapa kita".
35 Pada malam itu djuga bapanja
mereka beri minum anggur. Jang bungsu
lalu pergi tidur bersama dengan bapanja,
jang tidak tahu bila anaknja tidur dan
bila bangun.
36 Maka kedua anak perempuan Lot
mengandung dari bapa mereka.
37 Jang sulung melahirkan seorang
anak, jang dinamainja Moab, jaitu
mojang orang-orang Moab sekarang.
38 Dan jang bungsu djuga melahirkan
seorang anak, jang dinamainja BenAmmi, jaitu mojang bani Ammon
sekarang.
1 Ibrahim berangkat dari sana
menudju tanah Negeb dan
menetap antara Kadesj dan Sjur, tinggal
sebagai perantau di Gerar.
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berkata tentang Sara
isterinja: "Dia itu adikku". Maka
Abimelek, radja Gerar, menjuruh
mengambil Sara.
3 Tetapi pada malam harinja Allah
datang kepada Abimelek didalam mimpi
dan bersabda kepadanja: "Akan matilah
engkau ini karena wanita jang telah
kauambil itu, sebab ia sudah bersuami".
4 Abimelek jang belum menghampiri
Sara, menjahut: "Tuhan, hendak
Kaubinasakan djugakah orang jang
djudjur?
5 Bukankah dia sudah berkata
kepadaku: 'Dia itu adikku'? Dan Sara
sendiripun sudah berkata pula: 'Dia
adalah kakakku'. Dengan hati jang tulus
dan dengan tanganku jang sutjilah telah
kuperbuat hal itu".
6 Allah bersabda pula didalam mimpi
kepadanja: "Akupun tahu, bahwa hal
itu telah kauperbuat dengan hati jang
tulus, dan Aku djugalah jang mentjegah
engkau djangan sampai berbuat dosa
terhadapKu, dan itupun sebabnja
Aku tidak memperkenankan dikau
mendjamah dia.
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sekarang, kembalikanlah isteri
orang itu, sebab dia adalah seorang
nabi dan iapun akan mendoakan dikau,
supaja engkau akan hidup terus. Djika ia
tidak kaukembalikan, ketahuilah, bahwa
akan matilah engkau, engkau dan segala
kaummu".
8 Pagi-pagi Abimelek bangun;
dipanggilnja semua hambanja dan
ditjeritakannja kesemuanja itu kepada
mereka; maka orang-orang itu amat
takutnja.
9 Abimelek lalu memanggil Ibrahim dan
berkata kepadanja: "Apakah ini jang
kauperbuat terhadap kami? Kesalahan
apakah telah kulakukan terhadap
dirimu, sampai engkau mendatangkan
suatu dosa besar terhadap diriku
serta keradjaanku? Terhadapku telah
kaulakukan hal-hal jang tidak patut
dilakukan orang".
10 Dan Abimelek berkata pula kepada
Ibrahim: "Apakah gerangan maksudmu
berbuat begini ini?"
11 Djawab Ibrahim: "Kataku dalam
batin: Ditempat ini pastilah tiada
ketakutan akan Allah, djadi tentulah aku
akan dibunuh orang karena isteriku.
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lagi ia sungguh adikku, anak
bapa tapi bukan anak ibuku, dan ia
sudah mendjadi isteriku.
13 Ketika Allah menjuruh aku
mengembara djauh dari rumah bapaku,
aku berkata kepadanja: 'Kebaikan
ini hendaknja kauperbuat kepadaku:
dimanapun kita tiba, katakanlah tentang
aku: dia itu kakakku".
14 Abimelek lalu mengambil ternak
ketjil dan besar, hamba dan sahaja,
dan diberikannja kepada Ibrahim; dan
kepadanja dikembalikannja pula Sara
isterinja.
15 Lalu kata Abimelek: "Lihatlah,
negeriku ini terbuka bagimu; tinggallah
ditempat jang kausukai".
16 Dan kepada Sara ia berkata:
"Lihatlah, seribu keping perak ini
kuberikan kepada kakakmu; inilah
bagimu bagaikan penutup mata untuk
sekalian orang jang ada beserta
denganmu. Didepan semua orang
engkau telah dipulihkan".
17 Ibrahim lalu berdoa kepada Allah;
maka Allah menjembuhkan Abimelek,
dan isterinja serta hamba-sahajanja,
sehingga mereka mendapat anak lagi.
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Jahwe telah menutup setiap
rahim dirumah Abimelek oleh karena
Sara isteri Ibrahim.
1 Jahwe mengundjungi Sara,
seperti telah difirmankanNja, dan
melakukan pada Sara, sebagaimana
telah didjandjikanNja.
2 Maka Sara mengandung dan
melahirkan seorang anak bagi Ibrahim
dimasa tuanja, pada waktu jang telah
ditetapkan Allah.
3 Ibrahim memberi anak, jang telah
didapatinja dan jang dilahirkan Sara
baginja, nama Ishak,
4 dan Ibrahim menjunati anaknja
Ishak, ketika berumur delapan hari,
sebagaimana telah diperintahkan Allah
kepadanja.
5 Adapun Ibrahim berumur seratus
tahun, ketika Ishak anaknja dilahirkan
baginja.
6 Kata Sara: "Allah telah membuat aku
tertawa. Barangsiapa mendengarnja,
akan tertawa karena aku". Lagi ia
berkata:
7 "Siapa pernah dapat meramalkan
kepada Ibrahim: Sara akan menjusui
anak? Meskipun begitu, aku telah
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melahirkan seorang anak dimasa
tuanja".
8 Kanak-kanak itu mendjadi besar
dan disapih; dan Ibrahim mengadakan
djamuan besar pada hari Ishak disapih.
9 Adapun Sara melihat anak, jang
dilahirkan bagi Ibrahim oleh Hagar
sahaja Mesir itu, bermain-main dengan
Ishak anaknja sendiri.
10 Maka ia berkata kepada Ibrahim:
"Usirlah sahaja itu dengan anaknja,
sebab anak sahaja itu tidak boleh
mendjadi waris bersama dengan anakku
Ishak".
11 Perkataan itu sangat mengesalkan
hati Ibrahim demi anaknja itu.
12 Tetapi Allah bersabda kepada
Ibrahim: "Djangan sedih hati atas
segala sesuatu jang telah dikatakan
Sara mengenai anak itu dan sahajamu;
dengarkanlah suaranja, sebab dalam
Ishak akan terwudjudkan keturunan
bagimu;
13 sedangkan anak sahaja itu akan
Kubuat djadi suatu bangsa djuga, sebab
ia adalah keturunanmu".
14 Pagi-pagi Ibrahim bangun; ia
mengambil roti dan sekirbat air, lalu
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diberikannja kepada Hagar, dan anak itu
ditaruhnja diatas pundaknja; kemudian
ia disuruhnja pergi. Hagar pergi dan
mengembara digurun Beersjeba.
15 Ketika air didalam kirbat sudah habis,
maka anak itu dibuangnja dibawah
semak-semak,
16 dan ia pergi duduk disebelah sana
sepemanah djauhnja, sebab ia berkata:
"Tiada sampai hati aku melihat anak
ini mati". Ketika ia duduk didepannja
disana, anak itu mulai mendjerit dan
menangis.
17 Allah mendengar suara anak itu,
dan malaikat Allah berseru dari langit
kepada Hagar serta berkata: "Ada apa,
Hagar? Djangan takut, sebab Allah telah
mendengar suara anak itu ditempat ia
berada.
18 Bangunlah, angkatlah anak itu,
peganglah kuat-kuat dengan tanganmu,
sebab Aku akan membuat dia djadi
bangsa jang besar".
19 Allah membuka matanja, dan Hagar
melihat sebuah sumur; ia pergi kesana
dan mengisi kirbatnja penuh dengan air
dan memberi anak itu minum.
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Allah menjertai anak itu; ia
mendjadi besar; ia tinggal digurun dan
mendjadi pemanah.
21 Ia tinggal digurun Paran, dan ibunja
mentjarikan dia seorang isteri dari negeri
Mesir.
22 Pada waktu itu Abimelek, disertai
dengan Pikol, panglima tentaranja,
berkata kepada Ibrahim begini: "Allah
menjertai engkau dalam segala-galanja
jang kaulakukan.
23 Nah sekarang angkatlah sumpah
demi Allah bagiku disini, bahwa engkau
tidak akan menggunakan tipu-muslihat
terhadap aku, dan djuga terhadap
keturunan dan sanak-saudaraku, bahwa
terhadap aku dan terhadap negeri jang
kaudiami selaku penumpang ini engkau
mengamalkan kebaikan seperti jang
kuamalkan terhadapmu".
24 Sahut Ibrahim: "Aku bersumpah".
25 Tetapi Ibrahim mentjela Abimelek
tentang sebuah sumur, jang telah
dirampas oleh hamba-hamba Abimelek.
26 Kata Abimelek: "Aku tidak tahu,
siapa jang melakukan itu. Dan lagi
engkau djuga tidak memberitahukannja
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kepadaku, dan akupun tidak mendengar
sampai hari ini".
27 Ibrahim mengambil ternak ketjil
dan besar, lalu diberikannja kepada
Abimelek, maka mereka berdua
mengadakan perdjandjian.
28 Ibrahim menjendirikan tudjuh ekor
anak domba dari kawanan itu.
29 Maka kata Abimelek kepada Ibrahim:
"Untuk apa ketudjuh ekor anak-domba
jang kausendirikan itu?"
30 Sahutnja: "Ketudjuh ekor anakdomba ini harus kauterima dari
tanganku; supaja mendjadi tanda-bukti
bagiku, bahwa akulah jang telah
menggali sumur itu".
31 Nah, itulah sebabnja tempat itu
disebut Beersjeba, sebab mereka berdua
mengangkat sumpah disitu.
32 Maka mereka mengadakan
perdjandjian di Beersjeba. Abimelek
lalu berangkat bersama dengan Pikol
panglima tentaranja, dan mereka pulang
kenegeri Filistin.
33 Adapun Ibrahim menanam sebatang
pohon tamariska di Beersjeba, dan
disana ia menjerukan nama Jahwe Allah
jang kekal.
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lama tinggal sebagai
penumpang dinegeri Filistin.
1 Sesudah kedjadian-kedjadian
itu maka Allah mendatangkan
pertjobaan kepada Ibrahim dan bersabda
kepadanja: "Ibrahim!" Sahutnja: "Saja!"
2 Maka Allah berfirman: "Ambillah
anakmu jang tunggal jang kausajangi
itu, jaitu Ishak, dan pergilah kedaerah
Moria, dan persembahkanlah dia akan
kurban bakar disalah satu puntjak
gunung jang akan Kutundjukkan
kepadamu".
3 Pagi-pagi Ibrahim bangun, lalu
mengenakan pelana pada keledainja
dan membawa sertanja dua orang
hambanja dan Ishak anaknja. Ia
membelah kaju untuk kurban bakar, lalu
berangkat menudju ketempat, jang telah
ditundjukkan Allah kepadanja.
4 Pada hari ketiga Ibrahim melajangkan
pandangannja dan melihat tempat itu
dari djauh.
5 Ibrahim berkata kepada hambahambanja: "Kamu harus tinggal disini
dengan keledainja; aku dan anak
ini akan pergi kesana; kami hendak
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bersembah-sudjud, kemudian kami akan
kembali lagi kepadamu".
6 Ibrahim mengambil kaju untuk kurban
bakar, lalu diletakkannja diatas pundak
Ishak anaknja, ia sendiri membawa api
dan pisau; dan mereka berdua berdjalan
bersama-sama.
7 Kata Ishak kepada Ibrahim bapanja:
"Bapa". Sahutnja: "Ja, nak". Ishak
menjambung: "Lihatlah ini api dan kaju,
tetapi dimanakah anak-domba untuk
kurban bakar?"
8 Sahut Ibrahim: "Allah sendiri akan
menjediakan anak-domba untuk kurban
bakar itu, nak".Lalu mereka berdua
berdjalan terus bersama-sama.
9 Mereka sampai ketempat jang
telah ditundjuk Allah. Disitu Ibrahim
mendirikan mezbah; kaju disusun disitu,
kemudian Ishak anaknja diikatnja dan
ditaruhnja pada mezbah diatas kaju itu.
10 Ibrahim mengulurkan tangannja dan
mengambil pisau itu untuk menjembelih
anaknja.
11 Pada saat itu malaikat Allah berseru
dari langit kepadanja serta berkata:
"Ibrahim! Ibrahim!" Sahut Ibrahim:
"Saja".
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ia menjambung: "Djangan
mengangkat tanganmu atas anak itu
dan djangan kauapa-apakan dia, sebab
sekarang aku tahu, bahwa engkau takut
akan Allah dan tidak menjajangkan
anakmu jang tunggal itu bagiku".
13 Ibrahim mengangkat matanja dan
melihat seekor domba-djantan, jang
tanduknja tersangkut dalam belukar.
Ibrahim lalu pergi mengambil domba itu,
dan mempersembahkannja djadi kurban
bakar akan ganti anaknja.
14 Ibrahim menamakan tempat itu:
Jahwe menjediakan. Itupun sebabnja
orang sampai sekarang mengatakan:
diatas gununglah Jahwe menjediakan.
15 Kemudian malaikat Jahwe berseru
dari langit kepada Ibrahim untuk
kedua-kalinja,
16 dan ia berkata: "Aku bersumpah
demi diriKu sendiri - demikian firman
Jahwe, - karena engkau telah melakukan
itu dan tidak menjajangkan anakmu jang
tunggal itu,
17 maka Aku akan memberkati
engkau dan akan melipatgandakan
keturunanmu laksana bintang-bintang
dilangit dan laksana pasir ditepi laut,
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dan keturunanmu akan merebut
pintu-gerbang musuh-musuhnja.
18 Dan segala bangsa diatas bumi akan
diberkati karena keturunanmu, karena
engkau telah menaati firmanKu".
19 Ibrahim lalu kembali lagi kepada
hamba-hambanja dan mereka berangkat
bersama-sama menudju ke Beersjeba;
dan Ibrahim tinggal di Beersjeba.
20 Sesudah kedjadian-kedjadian itu,
diberitahukan kepada Ibrahim: Lihatlah,
Milkapun telah melahirkan anak-anak
bagi Nachor saudaramu:
21 'Us anaknja jang sulung, Buz adiknja,
Kemuel bapa dari Aram,
22 dan Kesed, Chazo, Pildasj, Jidlaf dan
Betuel.
23 Betuel memperanakkan Rebekka.
Kedelapan orang itu dilahirkan Milka bagi
Nachor saudara dari Ibrahim.
24 Selirnja, jang bernama Reuma,
melahirkan anak djuga, jaitu Tebah,
Gacham, Tachasj dan Maaka.
1 Sara hidup seratus duapuluh
tudjuh tahun lamanja; itulah
umur jang ditjapai Sara.
2 Sara meninggal di Kirjat-Arba, jaitu
Hebron dinegeri Kanaan.
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Ibrahim bangkit dari depan
djenazah isterinja dan berkata kepada
orang-orang Chet:
4 "Aku ini penduduk asing ditengahtengahmu; berilah supaja aku memiliki
pekuburan diantaramu, agar aku dapat
mengangkat djenazah isteriku dan
menguburnja"
5 Orang-orang Chet mendjawab Ibrahim
serta berkata:
6 "Dengarkanlah hendaknja kami,
tuanku; engkau adalah orang berkuasa
dari Allah jang mempunjai tugas
ilahi ditengah-tengah kami. Tanamlah
djenazah isterimu dipekuburan kami
jang terbaik; tak seorangpun dari antara
kami akan menolak engkau djangan
sampai menanam djenazah isterimu
dipekuburannja".
7 Ibrahim bangkit, lalu bersudjud
dimuka rakjat negeri itu, dimuka
orang-orang Chet.
8 Ia berbitjara dengan mereka,
katanja: "Djika kamu setudju aku
mengangkat djenazah isteriku dan
menguburnja, dengarkanlah aku dan
djadilah perantaraku pada Efron anak
Sochar,
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ia memberi aku gua Makpela,
miliknja jang diudjung ladangnja.
Hendaklah itu diberikan kepadaku
dengan harga jang lajak, djadi
pekuburan milikku ditengah-tengahmu".
10 Efron duduk diantara orang-orang
Chet. Maka Efron, orang Chet itu,
mendjawab Ibrahim dihadapan orangorang Chet serta segala orang jang
masuk pintu gerbang kota itu dan
berkata:
11 "Djangan begitu, tuanku;
dengarkanlah aku, ladang itu kuserahkan
kepadamu dan djuga gua jang terdapat
disitu; itu kuserahkan kepadamu;
tanamlah djenazah isterimu".
12 Ibrahim bersudjud dimuka rakjat
negeri itu,
13 dan berbitjara dengan Efron dimuka
rakjat negeri itu, katanja: "Kalau begitu
kehendakmu, dengarkanlah aku. Aku
akan membajar harga ladang itu;
terimalah itu daripadaku, maka aku akan
menanam djenazah isteriku disitu".
14 Djawab Efron kepada Ibrahim,
katanja:
15 "Tuanku, dengarkanlah hendaknja
aku; ladang seharga empatratus sjikal
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perak, apakah itu artinja bagiku dan
bagimu"!
16 Ibrahim menjetudjui Efron, lalu
Ibrahim menimbang untuk Efron perak
seperti telah disebutkan dimuka orangorang Chet, jaitu empatratus sjikal
perak, seperti jang berlaku diantara
pedagang.
17 Maka ladang Efron, jang terletak
di Makpela, dihadapan Mamre, ladang
dan gua jang terdapat disitu, dan
segala pohon jang ada diladang itu dan
disekitarnja, beralih
18 djadi milik Ibrahim, disaksikan
orang-orang Chet dan segala orang jang
masuk pintu-gerbang kota itu.
19 Sesudah itu Ibrahim menanam Sara
isterinja didalam gua diladang Makpela
dihadapan Mamre, jaitu Hebron, dinegeri
Kanaan.
20 Ladang dan gua jang terdapat disitu
berpindah tangan dari orang-orang Chet
kepada Ibrahim mendjadi pekuburan
miliknja sendiri.
1 Ibrahim sudah tua serta landjut
umurnja, dan ia diberkati Jahwe
dalam segala-galanja.
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berkata kepada hambanja
jang tertua dirumahnja, jang berkuasa
atas segala miliknja: "Taruhlah
tanganmu dibawah pahaku,
3 maka engkau akan kusuruh
bersumpah demi Jahwe, Allah langit dan
bumi, bahwa engkau tidak akan memilih
isteri bagi anakku dari antara anak-anak
dara Kanaan, tanah kediamanku.
4 Tetapi engkau musti pergi kenegeri
kaum kerabatku dan memilih isteri
disana untuk Ishak anakku".
5 Sahut hamba itu kepadanja: "Mungkin
wanita itu enggan mengikuti saja
kenegeri ini; haruskah saja membawa
putera tuan kembali kenegeri asal-usul
tuan?"
6 Kata Ibrahim kepadanja: "Djagalah
djangan sampai anakku kaubawa
kembali kesana.
7 Jahwe, Allah langit, jang telah
mengambil aku dari rumah bapaku dan
dari negeri asal-usulku dan jang telah
bersabda kepadaku dengan bersumpah:
"Kepada keturunanmu akan Kuberikan
negeri ini", Ia sendiri akan mengutus
malaikatNja didepanmu sehingga engkau
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berhasil mengambil isteri disana bagi
anakku.
8 Sekiranja wanita itu enggan mengikuti
engkau, maka bebaslah engkau dari
sumpah terhadapku; tetapi djanganlah
anakku kaubawa kembali kesana".
9 Lalu hamba itu menaruh tangannja
dibawah paha Ibrahim tuannja,
dan bersumpah kepadanja menurut
kata-kata tadi.
10 Hamba tadi mengambil sepuluh ekor
unta tuannja, dan sebagian dari segala
barang berharga tuannja; lalu ia bertolak
dan pergi ke Aram Naharaim, kekota
Nachor.
11 Ia membiarkan unta-unta itu berlutut
diluar kota, dekat sumur pada petang
hari, pada saat orang-orang perempuan
keluar hendak menimba air.
12 Dan ia berkata: "Jahwe, Allah
tuanku Ibrahim, berilah hari ini
djadi baik bagiku, dan tundjukkanlah
kemurahanMu kepada Ibrahim tuanku.
13 Lihatlah, aku berdiri disini didekat
sumur dan anak-anak dara penduduk
kota itu keluar hendak menimba air.
14 Mudah-mudahan gadis jang
saja hampiri dengan kata-kata:
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"Tjondongkanlah bujungmu agar aku
dapat minum', dan jang mendjawab:
"Minumlah dan unta-untamupun
akan kuberi minum', semoga dia
itu Kauperuntukkan bagi Ishak
hambaMu, dan demikian akan kuketahui
bahwa Engkau telah menundjukkan
kemurahanMu kepada tuanku".
15 Belum lagi ia mengachiri utjapannja,
maka lihatlah, Rebeka anak Betuel,
putera Milka, isteri Nachor, saudara
Ibrahim, keluar membawa bujungnja
diatas pundaknja.
16 Gadis itu amat elok parasnja, masih
perawan dan belum mengenal laki-laki.
Ia turun kesumur, mengisi bujungnja,
lalu naik kembali.
17 Hamba tadi lari mendapatkan dia dan
berkata: "Berilah aku minum air barang
sedikit dari bujungmu itu".
18 Sahutnja: "Silakan minum, tuan".
Maka segera diturunkannja bujung
ketangannja, dan diberinja dia minum.
19 Setelah selesai memberi minum,
ia berkata: "Unta-untamupun hendak
kutimbakan air, sampai puas minumnja".
20 Lekas-lekas ia menuangkan air
kedalam palung, lalu lari lagi kesumur
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untuk menimba air, maka ia menimba
bagi semua untanja.
21 Sementara itu orang tadi mengamatamatinja diam-diam untuk mengetahui
apakah Jahwe membuat perdjalanannja
berhasil baik atau tidak.
22 Setelah unta-unta itu selesai minum,
orang tadi mengambil sebuah antinganting hidung emas seberat setengah
sjikal jang dipasangnja pada hidungnja
dan gelang sepasang seberat sepuluh
sjikal untuk lengannja,
23 lalu berkata: "Engkau anak siapa?
Katakanlah kepadaku. Adakah dirumah
bapamu tempat menginap bagi kami?"
24 Sahutnja: "Saja ini anak Betuel,
putera jang dilahirkan Milka bagi
Nachor".
25 Lalu ia menjambung: "Kami
mempunjai banjak djerami dan makanan
hewan, dan tempat menginap".
26 Orang tadi menunduk dan bersudjud
dihadapan Jahwe;
27 lalu berkata: "Terpudjilah Jahwe Allah
tuanku Ibrahim, jang tidak menahan
kemurahanNja serta kesetiaanNja
terhadap tuanku. Jahwe telah
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membimbing daku didjalan kerumah
saudara tuanku".
28 Gadis itu lari dan memberitahukan
dirumah ibunja apa jang telah terdjadi.
29 Adapun Rebeka mempunjai saudara
jang bernama Laban. Laban ini lari
keluar mendapatkan orang itu didekat
sumur.
30 Setelah ia melihat anting-anting dan
gelang ditangan adiknja, dan mendengar
perkataan Rebeka adiknja, jang berkata:
"Demikianlah kata orang itu kepadaku,"
ia pergi kepada orang itu dan lihatlah,
ia masih berdiri disamping unta-untanja
didekat sumur itu.
31 Kata Laban: "Marilah, engkau
jang terberkati Jahwe! Mengapa
engkau berdiri diluar sadja; aku sudah
menjiapkan rumah bagimu dan tempat
untuk unta-unta itu".
32 Orang itu masuk rumah, sedang
Laban menanggalkan abah-abah
unta-unta itu; iapun membawa air
untuk membasuh kaki orang itu serta
orang-orang jang mengantarkannja.
33 Kemudian dihidangkan makanan
kepadanja. Tetapi ia berkata: "Aku tidak
akan makan, sebelum kukatakan apa
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jang mesti kukatakan". Maka sahut
Laban: "Katakanlah itu".
34 Lalu ia berkata: "Aku ini hamba
Ibrahim.
35 Jahwe telah memberkati tuanku
berlimpah-limpah sehingga bertambah
berkuasa. Ia menganugerahinja ternak
ketjil dan besar, perak dan emas, hamba
dan sahaja, unta dan keledai.
36 Sara, isteri tuanku, dihari tuanja
telah melahirkan seorang putera bagi
tuanku dan tuanku telah menjerahkan
segala miliknja kepadanja.
37 Tuanku telah menjuruh aku
bersumpah: 'Djangan memilih isteri
bagi anakku dari antara anak-anak dara
Kanaan, negeri kediamanku.
38 Akan tetapi haruslah engkau pergi
kerumah bapaku, kekerabatku, untuk
memilih isteri bagi anakku'.
39 Maka sahutku kepada tuanku:
'Mungkin wanita itu enggan mengikuti
saja.'
40 Ia lalu berkata kepadaku: 'Jahwe
- dihadapanNja aku selalu berdjalan akan mengutus malaikatNja sertamu dan
membuat perdjalananmu berhasil baik,

Kejadian 24.41–45

97

supaja engkau memilih bagi anakku
isteri dari kerabatku, dari rumah bapaku.
41 Kalau begitu engkau akan luput
dari kutukanku, karena engkau telah
pergi kepada kerabatku; dan seandainja
mereka tidak memperbolehkannja
kepadamu, engkau akan bebas dari
kutukanku.'
42 Hari ini aku sudah tiba disumber itu
dan aku berkata: 'Jahwe, Allah tuanku
Ibrahim, sudilah kiranja membuat
perdjalanan jang kutempuh ini berhasil
baik.
43 Nah, aku berdiri didekat sumber itu
dan biarlah perawan, jang keluar hendak
menimba air dan jang saja hampiri
dengan kata-kata: 'Berilah aku minum
air barang sedikit dari bujungmu itu',
44 dan jang akan menjahut kepadaku:
'Silahkan minum dan akupun akan
menimba air untuk unta-untamu,' biarlah dia itu mendjadi isteri, jang
diperuntukkan Jahwe bagi putera
tuanku'.
45 Belum lagi aku mengachiri kataku
dalam hati, maka keluarlah Rebeka
membawa bujungnja diatas pundaknja,
dan turun hendak menimba air dari
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sumber itu. Aku lalu berkata kepadanja:
'Berilah aku minum'.
46 Lekas-lekas ia menurunkan
bujungnja dari atas pundaknja dan
berkata: 'Minumlah dan akupun akan
memberi unta-untamu minum'. Maka
aku minum dan unta-untapun diberinja
minum.
47 Lalu aku bertanja kepadanja: 'Anak
siapakah engkau itu?' Dan ia menjahut:
'Betuel putera Nachor jang didapatnja
dari Milka.' Maka aku mengenakan
anting-anting itu pada hidungnja dan
gelang-gelang itu pada lengannja.
48 Aku lalu menunduk dan bersudjud
dihadapan Jahwe dan aku memudji
Jahwe, Allah tuanku Ibrahim, jang telah
membimbing aku didjalan jang benar
untuk mengambil bagi puteranja puteri
dari saudara tuanku.
49 Nah sekarang apabila kamu mau
menundjukkan kemurahan serta
kesetiaan kepada tuanku, katakanlah hal
itu kepadaku; djika tidak, beritahukanlah
hal itu pula kepadaku, agar aku pergi
(mentjari) kekanan atau kekiri".
50 Lalu Laban dan Betuel mendjawab
serta berkata: "Perkara ini dari Jahwe
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datangnja. Tiada pada kamilah berkata
kepadamu ja atau tidak.
51 Lihatlah, Rebeka ada didepanmu;
ambillah dia dan pergilah, supaja ia
mendjadi isteri putera tuanmu, seperti
telah difirmankan Jahwe."
52 Demi didengar hamba Ibrahim
perkataan itu, ia lalu bersudjud
dihadapan Jahwe.
53 Kemudian hamba tadi mengeluarkan
barang perak dan emas serta pakaian,
lalu diberikannja kepada Rebeka, dan
diberikannja pula hadiah-hadiah jang
berharga kepada saudaranja serta
ibunja.
54 Setelah itu ia dan orang-orang jang
mengantarkannja, makan dan minum,
pula menginap disitu. Pagi-pagi mereka
bangun, maka hamba itu berkata:
"Biarkanlah aku pergi kepada tuanku."
55 Saudara dan ibu Rebeka berkata:
"Biarlah gadis itu tinggal serta kami kirakira sepuluh hari, kemudian bolehlah ia
pergi."
56 Sahutnja: "Djangan menahan
daku, sebab Jahwelah jang membuat
perdjalananku berhasil baik. Biarkanlah
aku berangkat pulang kepada tuanku."
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lalu berkata: "Kita panggil
sadja gadis itu dan kita tanjai sendiri."
58 Maka mereka memanggil Rebeka dan
bertanja kepadanja: "Maukah engkau
berangkat bersama dengan orang itu?"
Dan ia menjahut: "Saja mau."
59 Lalu mereka membiarkan Rebeka
saudara mereka serta inangnja pergi
bersama dengan hamba Ibrahim serta
orang-orangnja.
60 Mereka memberkati Rebeka
dengan berkata kepadanja: "Engkau,
o adik kami, djadilah engkau ribuan
ribu. Biarlah keturunanmu merebut
pintu-gerbang musuh-musuhnja."
61 Rebeka dan sahaja-sahajanja lalu
menjiapkan diri dan mereka naik unta
dan berangkat mengikuti orang itu.
Hamba itu mengambil Rebeka dan pergi.
62 Ishak telah sampai disumur Lachai
Roi, karena ia menetap ditanah Negeb.
63 Adapun Ishak keluar pada sore hari
hendak berdjalan-djalan dipadang. Ia
melajangkan pandangannja, dan melihat
ada unta-unta datang.
64 Rebekapun melajangkan
pandangannja, dan demi dilihatnja
Ishak, ia lalu turun dari untanja.

Kejadian 24.65–25.5
65 Ia

101

berkata kepada hamba itu:
"Siapakah orang jang berdjalan
dipadang kearah kita itu?" Sahut hamba
itu: "Dia itulah tuanku". Rebeka lalu
mengambil kudungnja dan menutupi
dirinja.
66 Hamba itu mentjeritakan kepada
Ishak segala sesuatu jang telah
diperbuatnja.
67 Maka Ishak menghantar Rebeka
kedalam kemah Sara ibunja; ia
mengambil Rebeka djadi isterinja dan
amat mentjintainja. Demikianlah Ishak
menghibur dirinja atas kematian ibunja.
1 Ibrahim mengambil seorang
isteri lagi, Ketura namanja.
2 Baginja dilahirkannja: Zimran,
Joksjan, Medan, Midian, Jisjbak dan
Sjuah.
3 Adapun Joksjan memperanakkan
Sjeba dan Dedan; keturunan Dedan ialah
orang-orang Asjur, Letusj dan Leum.
4 Anak-anak Midian ialah Efa, Efer,
Chanok, Abida dan Eldaa. Kesemuanja
ini keturunan Ketura.
5 Ibrahim menjerahkan segala miliknja
kepada Ishak.
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anak-anak dari selirnja diberi
hadiah-hadiah oleh Ibrahim dan dimasa
hidupnja mereka sudah disuruhnja
pergi djauh dari Ishak anaknja, jaitu
kedjurusan timur, ketanah Timur.
7 Adapun Ibrahim mentjapai umur
seratus tudjuhpuluh lima tahun.
8 Kemudian Ibrahim mengembuskan
nafas terachir dan meninggal pada usia
jang sangat landjut, ia amat tua dan
pandjang umurnja; dan ia disatukan
dengan nenek-mojangnja.
9 Ia ditanam oleh Ishak dan Isjmael
anak-anaknja, digua Makpela, dipadang
Efron anak Sochar, orang Chet itu, jang
letaknja berhadapan dengan Mamre,
10 jaitu padang jang telah dibeli Ibrahim
dari orang-orang Chet. Disitu ditanamlah
Ibrahim dan Sara isterinja.
11 Setelah Ibrahim meninggal, Allah
memberkati Ishak anaknja, dan Ishak
menetap didekat sumur Lachai Roi.
12 Inilah kissah keturunan Isjmael
anak Ibrahim, jang telah dilahirkan bagi
Ibrahim oleh Hagar, sahaja Sara dari
Mesir.
13 Inilah nama anak-anak Isjmael,
menurut nama-nama serta keturunan
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mereka: Nebajot anak-sulung Isjmael,
dan Kedar, Abdeel, Mibsam,
14 Misjma, Duma, Massa,
15 Chadad, Tema, Jetur, Nafisj dan
Kedma.
16 Itulah anak-anak Isjmael serta
nama-namanja, dengan dusun-dusun
dan perkemahan-perkemahannja, itulah
duabelas kepala untuk suku-sukunja.
17 Dan umur jang ditjapai Isjmael ialah
seratus tigapuluh tudjuh tahun. Maka
ia menghembuskan nafas terachir dan
meninggal, dan dipersatukan dengan
nenek-mojangnja.
18 Mereka itu tinggal dari Chawila
sampai ke Sjur, disebelah Timur Mesir
disepandjang djalan ke Asjur; mereka
itu menetap berhadapan dengan segala
saudaranja.
19 Inilah riwajat hidup Ishak anak
Ibrahim. Ibrahim memperanakkan
Ishak.
20 Ishak berumur empat puluh tahun,
ketika ia mengambil isteri Rebeka anak
Betuel, orang Aram dari Paddan Aram,
adik perempuan Laban orang Aram.
21 Ishak bermohon kepada Jahwe untuk
isterinja, sebab isterinja mandul. Jahwe
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mengabulkan permohonannja; maka
Rebeka isterinja mengandung.
22 Anak-anaknja desak-mendesak
didalam kandungannja dan ia berkata:
"Djika demikian halnja, mengapa ini
terdjadi padaku?" Ia lalu pergi memohon
pendjelasan Jahwe.
23 Maka Jahwe bersabda kepadanja:
"Dua bangsa ada didalam kandunganmu,
dua kaum jang keluar dari tubuhmu
akan bertjerai. Bangsa jang satu akan
dikuasai oleh bangsa jang lain; jang
sulung akan menghamba kepada jang
bungsu".
24 Maka genaplah harinja untuk
bersalin, dan lihatlah: ada anak kembar
didalam kandungannja.
25 Dan keluarlah jang pertama, merah
warnanja dan seluruh tubuhnja bagaikan
berpakaian berbulu; maka itu ia
dinamakan Esau.
26 Lalu keluarlah adiknja, dengan
tangannja memegang tumit Esau; maka
itu ia dinamakan Jakub. Ishak berumur
enampuluh tahun pada waktu kelahiran
mereka.
27 Kedua anak itu mendjadi besar. Esau
mendjadi orang jang pandai berburu,
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suka mengembara dipadang-padang,
sedang Jakub mendjadi orang jang
tenang, jang tinggal dikemah.
28 Ishak menjajangi Esau, sebab
ia gemar makan hasil perburuan;
sedangkan Rebeka menjajangi Jakub.
29 Tengah Jakub memasak sajur, Esau
pulang dari padang keletihan.
30 Kata Esau kepada Jakub: "Berilah aku
makan lekas-lekas jang merah itu, jah
jang merah itu, sebab aku keletihan".
Nah itulah sebabnja ia diberi sebutan
Edom.
31 Tetapi Jakub berkata: "Djuallah
dahulu hak kelahiranmu kepadaku".
32 Maka sahut Esau: "Lihat, aku njaris
mati, guna apa hak kelahiran bagiku?"
33 Kata Jakub: "Angkatlah sumpah
kepadaku lebih dahulu!" Maka Esau
bersumpah kepadanja dan mendjual hak
kelahirannja kepada Jakub.
34 Jakub lalu memberi Esau roti dan
sajur katjang merah. Esau makan dan
minum, kemudian terus bangun dan
pergi. Demikianlah Esau mengabaikan
hak kelahiran itu.
1 Maka terdjadilah bala kelaparan
dinegeri itu - lain dari bala
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kelaparan pertama jang terdjadi dimasa
Ibrahim. Maka Ishak pergi ke Gerar,
kepada Abimelek, radja orang Filistin.
2 Jahwe menampakkan diri dan
berfirman kepadanja: "Djangan pergi
ke Mesir, tetapi tinggallah dinegeri jang
akan Kukatakan kepadamu.
3 Tinggallah dinegeri ini; Aku akan
menjertai dan memberkati engkau,
sebab engkau serta keturunanmu akan
Kuberi seluruh negeri ini dan Akupun
akan melaksanakan sumpah jang telah
Kuangkat kepada bapamu Ibrahim.
4 Aku akan melipatgandakan
keturunanmu laksana bintangbintang dilangit; keturunanmu akan
Kuberi seluruh negeri itu, dan segala
bangsa didunia akan saling memberkati
karena keturunanmu,
5 sebabnja ialah karena Ibrahim
telah mendengarkan suaraKu dan
telah memelihara segala firmanKu,
perintahKu, peraturanKu dan hukumKu".
6 Demikianlah Ishak tinggal di Gerar.
7 Orang-orang ditempat itu menanjakan
perihal isterinja. Maka sahutnja: "Dia itu
adikku", sebab ia takut mengatakan:
"Dia itu isteriku", djangan-djangan ia

Kejadian 26.8–13

107

dibunuh penduduk tempat itu karena
Rebeka, sebab eloklah parasnja.
8 Ia sudah lama disana, ketika
Abimelek, radja orang Filistin menindjau
dari djendela dan melihat bahwa Ishak
tengah bertjumbu-tjumbuan dengan
Rebeka isterinja.
9 Maka Abimelek memanggil Ishak
dan berkata kepadanja: "O, djadi ia itu
isterimu. Mengapa kaukatakan: dia itu
adikku?" Sahut Ishak kepadanja: "Aku
berkata demikian, supaja djangan mati
karena dia".
10 Maka kata Abimelek: "Apakah jang
telah kauperbuat kepada kami ini?
Mudah sadja salah seorang dari rakjat
tidur bersama dengan isterimu, engkau
lalu mendatangkan dosa atas diri kami".
11 Abimelek memberikan perintah
kepada seluruh rakjat: "Barang siapa
mengganggu orang ini serta isterinja,
akan didjatuhi hukuman mati".
12 Adapun Ishak menabur ditanah itu
dan dalam tahun itu didapatnja hasil
seratus kali lipat. Jahwe memberkatinja,
13 dan ia mendjadi kaja. Ia makin lama
makin kaja, sehingga mendjadi amat
kajanja.
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memiliki kawanan ternak ketjil dan
besar, dan banjak hamba. Orang-orang
Filistin iri-hati kepadanja.
15 Segala sumur jang telah digali
hamba-hamba bapanja, dimasa Ibrahim
bapanja, ditutup dan ditimbuni tanah
oleh orang-orang Filistin.
16 Maka kata Abimelek kepada Ishak:
"Pergilah dari tengah-tengah kami,
sebab engkau telah mendjadi djauh lebih
kuasa daripada kami".
17 Ishak lalu pergi dari sana; ia
berkemah dilembah Gerar dan menetap
disitu.
18 Ishak menggali lagi sumur-sumur
jang dahulu digali hamba-hamba
Ibrahim bapanja, dan jang telah ditutup
orang-orang Filistin sesudah Ibrahim
meninggal dan memberinja nama-nama
seperti diberikan bapanja.
19 Hamba-hamba Ishak menggali sumur
dilembah dan mendapati sumur jang
berbual airnja.
20 Maka para gembala Gerar bertengkar
dengan para gembala Ishak; kata
mereka: "Air ini milik kami". Maka sumur
itu dinamai Esek oleh Ishak, sebab orang
berselisih dengan dia.
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mereka menggali sumur
lain, dan tentang itupun terdjadilah
pertengkaran pula. Maka sumur itu
dinamainja Sitna.
22 Lalu ia pergi dari situ dan menggali
sumur lain, dan tentang itu tidak terdjadi
pertengkaran; dan ia menamai sumur itu
Rechobot serta berkata: "Nah sekarang
Jahwe memberikan kelapangan kepada
kita supaja kita dapat berkembang subur
dinegeri ini".
23 Dari sana ia pergi ke Beersjeba,
24 dan pada malam itu djuga Jahwe
menampakkan diri kepadanja dan
berfirman: "Aku ini Allah bapamu
Ibrahim; djangan takut, sebab Aku
menjertai engkau. Aku akan memberkati
engkau dan akan memperlipatgandakan
turunanmu karena Ibrahim hambaKu".
25 Maka Ishak mendirikan mezbah
disitu dan menjerukan nama Jahwe. Ia
berkemah disitu, dan hamba-hambanja
menggali sumur.
26 Abimelek datang dari Gerar
kepadanja, bersama dengan Achuza
sahabatnja, dan Pikol panglima
pasukannja.
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kata Ishak kepadanja:
"Mengapa kamu datang kepadaku, kamu
jang membentji aku dan menjuruh aku
pergi dari padamu?"
28 Sahut mereka kepadanja: "Kami
dengan terang melihat, bahwa Jahwe
menjertai engkau, maka kami berkata:
'Baiklah ada sumpah setia antara kita,
jakni antara kami dan engkau - dan
baiklah kami mengadakan perdjandjian
dengan dikau.
29 Djanganlah engkau berbuat djahat
kepada kami, seperti kamipun tidak
mengganggu engkau dan seperti
kamipun semata-mata berlaku baik
terhadapmu dan mempersilahkan
engkau pergi dengan damai. Sekarang
engkaulah jang diberkati Jahwe".
30 Lalu Ishak mengadakan djamuan dan
mereka makan dan minum.
31 Pagi-pagi mereka bangun dan mereka
satu sama lain mengangkat sumpah.
Ishak lalu menjilahkan mereka pergi dan
mereka meninggalkannja dengan damai.
32 Pada hari itu djua datanglah hambahamba Ishak menjampaikan kabar
tentang sumur jang telah mereka gali,
dan berkata: "Kami telah mendapat air".
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sumur itu dinamainja Sjibea.
Itulah sebabnja kota itu bernama
Beersjeba sampai sekarang.
34 Ketika Esau berumur empatpuluh
tahun, ia memperisteri Judit anak Beeri,
orang Chet, dan Basmat anak Elon,
orang Chet.
35 Kedua-duanja mendjadi kepedihan
hati bagi Ishak dan Rebeka.
1 Ishak sudah tua dan matanjapun
sudah kabur, sehingga ia tak
dapat melihat. ia memanggil Esau anaksulungnja, serta berkata kepadanja:
"Anakku!" Sahut Esau kepadanja:
"Saja!"
2 Ia berkata: "Lihatlah, aku sudah tua
dan tidak tahu akan hari adjalku.
3 Ambillah sekarang sendjatamu,
bumbung panah dan busurmu; pergilah
kepadang dan tjarikanlah aku buruan.
4 Olahlah bagiku masakan jang lezat
seperti jang kusukai; lalu bawalah itu
kepadaku, supaja kumakan, agar aku
memberkati engkau sebelum mati".
5 Adapun Rebeka mendengarkan
pertjakapan Ishak dengan Esau anaknja.
Maka Esau pergi kepadang berburu bagi
bapanja.
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lalu berkata kepada Jakub
anaknja: "Ketahuilah, aku telah
mendengar bapamu berkata kepada
Esau kakakmu:
7 'Bawakanlah aku buruan dan olahlah
bagiku masakan lezat, supaja aku
makan, maka aku akan memberkati
engkau dihadapan Jahwe sebelum aku
mati'.
8 Nah sekarang, nak, dengarkanlah
perkataanku, apa jang kuperintahkan
kepadamu ini.
9 Pergilah kekawananmu dan
ambilkanlah aku dua anak-kambing
jang baik. Aku akan mengolahnja djadi
masakan lezat bagi bapamu, seperti
disukainja.
10 Lalu bawalah itu kepada bapamu,
supaja dimakannja, agar ia memberkati
engkau, sebelum meninggal".
11 Tetapi Jakub berkata kepada Rebeka
ibunja: "Lihatlah, Esau kakakku adalah
orang jang berbulu kulitnja, sedangkan
aku ini berkulit halus.
12 Boleh djadi bapa akan meraba aku,
nanti aku dipandangnja sebagai orang
jang memperolok-olokkan bapa, dan
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aku malahan mendatangkan kutuk atas
diriku, bukan berkat".
13 Sahut ibunja kepadanja: "Biar kutuk
itu djatuh kepadaku, nak! Dengarkan
sadja perkataanku, dan pergilah ambil
anak kambing itu bagiku".
14 Ia lalu pergi mengambil anakkambing itu dan membawanja kepada
ibunja. Maka ibunja mengolahnja djadi
masakan lezat, jang disukai bapanja.
15 Maka Rebeka mengambil pakaian
Esau anak sulungnja, pakaian elok
jang disimpannja dirumah, lalu
mengenakannja pada Jakub anak
bungsunja.
16 Ia membalut tangannja dan bagian
lehernja jang halus dengan kulit anak
kambing itu.
17 Kemudian diserahkannja ketangan
Jakub anaknja masakan lezat itu serta
roti jang telah dibuatnja.
18 Maka Jakub pergi kepada bapanja
serta berkata: "Bapa". Sahut Ishak: "Ja!
siapakah engkau itu, nak?"
19 Jakub berkata kepada bapanja:
"Saja ini Esau, anakda jang sulung.
Saja telah berbuat menurut pesan bapa
kepadaku. Silahkan bangun dan duduk
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serta makan hasil pemburuan saja, agar
bapa memberkati saja".
20 Kata Ishak kepada anaknja: "Betapa
tjepatnja engkau mendapat itu, nak!"
Sahut Jakub: "Jahwe Allah bapa telah
mengatur begitu bagiku".
21 Ishak lalu berkata kepada Jakub:
"Mari mendekat, nak, supaja engkau
kuraba, sungguhkah engkau ini anakku
Esau atau bukan".
22 Maka Jakub mendekati Ishak
bapanja, jang merabanja serta berkata:
"Suaranja betul suara Jakub, tetapi
tangannja tangan Esau".
23 Ia tidak mengenalnja, sebab
tangannja berbulu seperti tangan Esau
kakaknja; maka ia memberkatinja.
24 Katanja: "Sungguhkah engkau
anakku Esau?" Djawabnja: "Saja".
25 Lalu Ishak berkata: "Hidangkanlah
masakan itu, biar aku makan
hasil pemburuan anakku, agar
aku memberkati engkau!" Maka
dihidangkannja, lalu Ishak makan;
disadjikannja pula anggur dan iapun
minum.
26 Ishak bapanja berkata kepadanja:
"Mari mendekat dan tjiumlah aku, nak".
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mendekat dan mentjiumnja.
Ishak mentjium bau pakaiannja, lalu
memberkatinja serta berkata: "Sungguh,
bau anakku bagaikan bau padang, jang
diberkati Jahwe.
28 Semoga Allah memberi engkau
embun dari langit, dan tanah jang
subur, gandum dan anggur jang
berlimpah-limpah.
29 Semoga bangsa-bangsa menghamba
kepadamu dan kaum-kaum bersudjud
didepanmu! Djadilah tuan atas saudarasaudaramu, semoga anak-anak ibumu
bersudjud didepanmu! Terkutuklah orang
jang mengutuki engkau! Terberkatilah
orang jang memberkati engkau!"
30 Sesudah Ishak selesai memberkati
Jakub dan Jakub baru sadja
meninggalkan bapanja, datanglah
Esau kakaknja dari berburu.
31 Iapun mengolah masakan lezat
jang dibawanja kepada bapanja; dan ia
berkata kepada bapanja: "Sudilah bapa
bangun dan makan hasil pemburuan
anakda, agar bapa memberkati saja".
32 Ishak bapanja lalu bertanja
kepadanja: "Siapakah engkau ini?"
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Sahutnja: "Saja ini Esau, anak sulung
bapa".
33 Maka Ishak terperandjat dan amat
sangat terkedjut, lalu berkata: "Siapakah
telah mendapat buruan itu tadi dan
membawanja kepadaku? Aku telah
makan semuanja, sebelum engkau
datang, dan iapun telah kuberkati; dan
tetaplah ia terberkati".
34 Ketika Esau mendengar perkataan
bapanja, ia mendjerit dengan amat keras
dan pedihnja. Katanja kepada bapanja:
"Berkatilah saja djuga, bapa".
35 Sahut Ishak: "Adikmu telah datang
dengan tipu-daja dan telah merebut
berkatmu".
36 Esau berkata: "Bukankah karena
ia dinamai Jakub maka ia telah
memperdajakan saja sampai dua kali?
Ia telah merebut hak kelahiran saja,
dan lihatlah, sekarang ia merebut djuga
berkat saja". Dan ia menjambung:
"Tidakkah bapa menjediakan berkat pula
bagi saja?"
37 Ishak mendjawab serta berkata
kepada Esau: "Lihatlah, aku telah
menetapkan dia djadi tuanmu, dan
segala saudaranja telah kuserahkan
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kepadanja akan hamba. Aku telah
membekalinja dengan gandum dan
anggur; apa gerangan masih dapat
kuperbuat untukmu, nak?"
38 Maka kata Esau kepada bapanja:
"Adakah bapa hanja mempunjai satu
berkat itu sadja? Berkatilah saja djuga,
bapa". Esau lalu keras-keras menangis.
39 Ishak bapanja mendjawab
kepadanja: "Tanah kediamanmu
akan djauh dari tanah subur dibumi,
djauh dari embun dari langit diatas.
40 Engkau akan hidup dengan
pedangmu, dan akan menghamba
kepada adikmu. Tetapi apabila engkau
dapat membebaskan dirimu, maka
engkau dapat membuang kuknja dari
atas tengkukmu".
41 Esau menaruh dendam kepada Jakub
karena berkat, jang telah diberikan
bapanja kepadanja. Dan Esau berkata
dalam hatinja: "Masa berkabung atas
bapaku sudah dekat, lalu Jakub adikku
akan kubunuh".
42 Rebeka diberitahu orang tentang
perkataan Esau anak sulungnja. Ia
menjuruh memanggil Jakub anak
bungsunja, dan berkata kepadanja:
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"Lihatlah, Esau kakakmu hendak
membalas dendam kepadamu, dan
membunuh engkau.
43 Sekarang, nak dengarkanlah
suaraku: bertolaklah dan larilah kepada
Laban saudaraku di Charan.
44 Hendaknja engkau tinggal padanja
beberapa lama, sampai amarah kakakmu
reda kembali,
45 sampai amarah kakakmu terelakkan
daripadamu dan ia lupa akan apa jang
telah kauperbuat padanja, lalu aku
akan menjuruh mentjari engkau disana:
Mengapa aku mesti kehilangan kamu
berdua pada satu hari djua?"
46 Lalu Rebeka berkata kepada Ishak:
"Aku sudah bosan hidup karena
perempuan-perempuan Chet itu. Kalau
Jakub djuga mengambil isteri gadis Chet
sematjam itu, perempuan negeri ini, apa
gunanja hidup bagiku?"
1 Ishak lalu memanggil Jakub dan
memberkatinja serta memberikan
perintah ini kepadanja: "Engkau djangan
mengambil isteri dari antara gadis
Kanaan.
2 Bertolaklah! Pergilah ke Paddan Aram,
kerumah Betuel bapa dari ibumu, dan
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ambillah disana bagimu isteri dari antara
anak-anak perempuan Laban saudara
ibumu.
3 Semoga Allah jang Mahakuasa
memberkati engkau, dan
membuat engkau subur serta
memperlipatgandakan dikau, agar
engkau mendjadi sekumpulan bangsabangsa.
4 Semoga Ia memberi engkau berkat
Ibrahim, engkau dan keturunanmu
bersama dengan dikau, agar memiliki
tanah untuk kaudiami, jang telah
diberikan oleh Allah kepada Ibrahim".
5 Maka Ishak melepaskan Jakub, dan
Jakub pergi ke Paddan Aram kepada
Laban, anak Betuel orang Aram, dan
saudara Rebeka, ibu Jakub dan Esau.
6 Esau melihat, bahwa Ishak telah
memberkati Jakub dan menjuruhnja
pergi ke Paddan Aram, untuk mengambil
isteri bagi dirinja disana, dan bahwa
waktu memberkatinja ia telah
memberikan perintah ini: "Engkau
djangan mengambil isteri dari antara
gadis Kanaan".
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Jakub telah mematuhi bapanja
serta ibunja, dan telah berangkat ke
Paddan Aram.
8 Maka mengertilah Esau, bahwa
perempuan-perempuan Kanaan tidak
disukai Ishak bapanja.
9 Esau lalu pergi kepada Isjmael;
dan selain isteri-isteri jang sudah
ada padanja, ia memperisteri djuga
Machalat, anak Isjmael.
10 Adapun Jakub berangkat dari
Beersjeba dan pergi ke Charan.
11 Ia sampai kesuatu tempat dan
bermalam disitu, sebab matahari sudah
terbenam. Diambilnja sebuah batu dari
tempat itu, lalu ditaruhnja dibawah
kepalanja, dan ia tidur ditempat itu.
12 Ia bermimpi: lihatlah ada sebuah
tangga jang berdiri ditanah dan
udjungnja mentjapai langit; dan
malaikat-malaikat Allah turun-naik
tangga itu.
13 Dan lihatlah, Jahwe berdiri
didepannja dan bersabda: "Aku ini
Jahwe, Allah Ibrahim mojangmu, dan
Allah Ishak; tanah tempat engkau
berbaring akan Kuberikan kepadamu
serta keturunanmu.

Kejadian 28.14–19
14 Keturunanmu

121

akan mendjadi banjak
laksana debu dibumi; engkau akan
meluas kebarat dan timur, keutara
dan selatan, dan dalam dikau serta
keturunanmulah segala kaum dibumi
akan saling memberkati.
15 Lihatlah, Aku akan menjertai engkau,
akan memeliharamu kemanapun djua
pergimu dan akan mengembalikan
dikau ketanah ini, sebab Aku tidak
akan meninggalkan dikau sampai
Aku melaksanakan apa jang telah
Kudjandjikan kepadamu".
16 Jakub bangun dari tidurnja
dan berkata: "Sungguhlah Jahwe
ada ditempat ini, tetapi aku tidak
mengetahuinja".
17 Ia takut dan berkata: "Alangkah
dahsjatnja tempat ini; ini sungguh
rumah Allah dan ini pintu-gerbang
surga".
18 Pagi-pagi Jakub bangun; diambilnja
batu jang ditaruhnja dibawah kepalanja
itu, lalu didirikannja djadi tugu dan
dituangkannja minjak diatasnja.
19 Tempat itu lalu dinamakannja Bethel;
tetapi nama dahulu kota itu ialah Luz.
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lalu berkaul: "Apabila Allah
menjertai dan melindungi aku dalam
perdjalananku ini, apabila Ia memberi
aku roti untuk dimakan dan pakaian
untuk dipakai,
21 dan apabila aku pulang dengan damai
kerumah bapaku, dan demikian Jahwe
djadi Allahku,
22 maka batu jang telah kudirikan djadi
tugu ini akan mendjadi rumah Allah dan
dari segala sesuatu jang Kauberikan
kepadaku akan kupersembahkan bagian
sepersepuluh kepadaMu".
1 Jakub lalu berangkat dan pergi
kenegeri orang timur.
2 Ia melihat dan nampaklah padanja
sumur dipadang itu, dan disitu ada tiga
kawanan domba berbaring didekatnja,
sebab pada sumur itulah kawanankawanan diberi minum, dan batu jang
menutup mulut sumur itu amat besar.
3 Apabila semua kawanan sudah
dikumpulkan disitu, orang lalu
menggulingkan batu dari mulut sumur
itu dan kawanan-kawanan itu diberi
minum; kemudian batu itu dikembalikan
lagi ketempatnja, jaitu keatas mulut
sumur itu.

29
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Jakub bertanja kepada gembalagembala itu: "Saudara-saudara, dari
manakah kamu ini?" Sahut mereka:
"Kami ini dari Charan".
5 Maka ia berkata lagi kepada mereka:
"Kenalkah kamu Laban anak Nachor?"
Sahut mereka: "Kami mengenalnja".
6 Lalu ia berkata lagi kepada mereka:
"Baikkah keadaannja?" Maka sahut
mereka: "Baik-baik sadja ia, dan lihat
itu anaknja Rachel datang dengan
domba-dombanja".
7 Kata Jakub: "Lihatlah, hari masih
siang; ini kan belum waktunja
mengumpulkan kawanan; berilah minum
domba-domba itu dan kembalikan lagi
kepadang rumput".
8 Tetapi sahut mereka: "Kami tidak
dapat, selama semua kawanan belum
berkumpul dan orang menggulingkan
batu itu dari mulut sumur; Sesudah itu
barulah domba-domba itu kami beri
minum".
9 Tengah ia bertjakap-tjakap dengan
mereka, datanglah Rachel dengan
domba-domba bapanja, sebab dialah
jang mendjadi gembalanja.

Kejadian 29.10–15
10 Ketika

124

Jakub melihat Rachel anak
Laban saudara ibunja, dengan dombadomba Laban saudara ibunja, Jakub lalu
mendekat; digulingkannja batu itu dari
mulut sumur, dan domba-domba Laban
saudara ibunja diberinja minum.
11 Jakub lalu mentjium Rachel, dan
keras-keras menangis.
12 Jakub memberi tahu Rachel,
bahwa ia masih saudara bapanja
dan anak Rebeka; maka Rachel lari
mengabarkannja kepada bapanja.
13 Ketika Laban mendengar kabar
tentang Jakub anak saudaranja, ia lalu
lari mendapatkan dia, memeluk-meluk
dan mentjium-tjiumnja; kemudian
dibawanja masuk kedalam rumahnja.
Ia mentjeritakan kepada Laban segala
hal-ichwalnja.
14 Kata Laban kepadanja: "Sungguhlah,
engkau sedarah dan sedaging dengan
aku". Maka Jakub tinggal genap sebulan
padanja.
15 Kata Laban kepadanja: "Adakah
karena engkau sanakku, maka engkau
bekerdja padaku dengan tidak meminta
apa-apa? Katakan sadja kepadaku
berapa upahmu".
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Laban mempunjai dua anak
perempuan; jang besar namanja Lea
dan jang lebih muda namanja Rachel.
17 Mata Lea kusam, sedang Rachel
tjantik perawakannja dan elok parasnja.
18 Jakub mentjintai Rachel, maka ia
berkata: "Aku mau bekerdja padamu
tudjuh tahun lamanja untuk Rachel,
anakmu jang muda itu".
19 Maka sahut Laban kepadanja: "Lebih
baik memang ia kuberikan kepadamu
dari pada kuberikan kepada orang lain.
Tinggallah padaku".
20 Demikianlah Jakub bekerdja tudjuh
tahun lamanja untuk Rachel dan tahuntahun itu rasa-rasanja seperti beberapa
hari sadja, karena tjinta kepadanja.
21 Kemudian Jakub berkata kepada
Laban: "Luluskanlah padaku isteriku,
sebab masaku sudah genap, dan aku
hendak mendekati dia".
22 Maka Laban mengumpulkan segala
orang tempat itu dan mengadakan
djamuan.
23 Tetapi pada malam hari ia mengambil
Lea, anaknja, dan menghantarnja
kepada Jakub, jang lalu mendekatinja.
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Laban memberikan Zilpa,
sahajanja, kepada Lea anaknja mendjadi
sahaja.
25 Dan pada waktu pagi ternjatalah
bahwa itu Lea. Kata Jakub kepada
Laban: "Apakah jang kauperbuat
padaku? Bukankah untuk Rachel aku
telah bekerdja padamu, mengapa
engkau menipu aku?"
26 Sahut Laban kepadanja:
"Bukanlah kebiasaan ditempat kita
ini mempersuamikan jang muda lebih
dahulu daripada jang tua.
27 Genapilah tudjuh hari ini; lalu akan
kuberikan padamu jang lainpun akan
ganti pekerdjaan, jang kaulakukan
padaku tudjuh tahun lagi".
28 Maka Jakub berbuat demikian. Ia
menggenapi ketudjuh hari itu, lalu Laban
memberi dia Rachel, anaknja, mendjadi
isterinja.
29 Laban memberikan Bilha, sahajanja,
kepada Rachel anaknja mendjadi sahaja.
30 Jakub mendekati Rachel pula dan ia
lebih tjinta kepada Rachel daripada Lea;
ia bekerdja pada Laban tudjuh tahun
lagi.
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melihat, bahwa Lea tidak
begitu ditjintai, maka dibukakanNja
rahimnja, sedang Rachel mendjadi
mandul.
32 Lea mengandung dan melahirkan
seorang anak laki-laki; ia menamai
anak itu Ruben, sebab katanja: "Jahwe
telah melihat kedinaanku dan sekarang
suamiku tentu akan mentjintai aku".
33 Ia mengandung lagi dan melahirkan
seorang anak; maka katanja: "Jahwe
telah mendengar bahwa aku tidak
ditjintai, maka Ia memberi kepadaku
anak ini pula". Dan ia menamai anak itu
Sjimeon.
34 Ia mengandung lagi dan melahirkan
seorang anak; maka katanja: "Kali ini
suamiku akan karib padaku, sebab aku
telah melahirkan tiga anak laki-laki
baginja"; itu sebabnja ia menamai anak
itu Levi.
35 Ia mengandung lagi dan melahirkan
seorang anak; maka katanja: "Kali ini
aku akan memuliakan Jahwe". Itulah
sebabnja ia menamai anak itu Jehuda.
Lalu ia berhenti mendapat anak.
1 Rachel melihat, bahwa ia tidak
melahirkan anak bagi Jakub,

30
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maka ia tjemburu kepada kakaknja.
Ia berkata kepada Jakub: "Berilah aku
anak; kalau tidak, matilah aku".
2 Maka berkobarlah amarah Jakub
kepada Rachel dan ia berkata: "Adakah
aku ini pengganti Allah, jang telah
menolak buah tubuh padamu?"
3 Rachel lalu berkata: "Lihatlah, ini
Bilha sahajaku, dekatilah dia, biar
ia melahirkan anak dipangkuanku
dan akupun mendapat keturunan
daripadanja".
4 Maka diberikannjalah Bilha sahajanja
kepadanja akan isteri, dan Jakub
mendekati dia.
5 Bilha mengandung dan melahirkan
seorang anak laki-laki bagi Jakub.
6 Maka kata Rachel: "Allah telah
memberikan keadilan kepadaku; Iapun
telah mendengarkan permohonanku
dan menganugerahkan seorang anak
laki-laki kepadaku". Itulah sebabnja ia
menamai anak itu Dan.
7 Bilha sahaja Rachel mengandung lagi
dan melahirkan anak jang kedua bagi
Jakub.
8 Maka kata Rachel: "Insja Allah aku
telah mengadakan pergulatan dengan
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kakakku dan akupun menang". Dan ia
menamai anak itu Neftali.
9 Lea melihat, bahwa ia telah berhenti
melahirkan anak; lalu diambilnja Zilpa
sahajanja dan diberikannja akan isteri
kepada Jakub.
10 Zilpa sahaja Lea melahirkan anak
bagi Jakub.
11 Kata Lea: "Untunglah!" Dan ia
menamai anak itu Gad.
12 Zilpa sahaja Lea melahirkan anak
jang kedua bagi Jakub.
13 Maka kata Lea: "Bahagialah aku ini,
sebab aku akan dipudji bahagia oleh
para wanita". Dan ia menamai anak itu
Asjer.
14 Pada musim panen gandum,
keluarlah Ruben dan menemukan buah
asmara dipadang. Dibawanja itu kepada
Lea, ibunja. Maka kata Rachel kepada
Lea: "Berilah aku beberapa buah asmara
dari anakmu itu".
15 Sahut Lea kepadanja: "Belum
tjukupkah engkau merebut suamiku,
maka engkau mau mengambil pula buah
asmara dari anakku ini?" Kata Rachel:
"Baik, biarlah dia nanti malam tidur
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denganmu akan ganti buah asmara dari
anakmu itu".
16 Pada petang hari Jakub pulang dari
ladang; maka Lea keluar mendjemput
dia serta berkata: "Engkau mesti singgah
padaku, sebab engkau telah kubajar
dengan buah asmara dari anakku".
Malam itu Jakub tidur dengannja.
17 Allah mendengarkan permohonan
Lea; ia mengandung dan melahirkan
anak jang kelima bagi Jakub.
18 Maka kata Lea: "Allah telah
memberikan apa jang mendjadi upahku,
karena aku telah memberikan sahajaku
kepada suamiku". Dan ia menamai anak
itu Issakar.
19 Lea mengandung lagi dan melahirkan
anak jang keenam bagi Jakub.
20 Maka kata Lea: "Allah telah
memberikan anugerah jang indah
kepadaku; sekarang tentulah suamiku
akan memuliakan aku, sebab aku telah
melahirkan enam anak laki-laki baginja".
Maka ia menamai anak itu Zabulon.
21 Kemudian ia melahirkan seorang
anak perempuan, jang dinamainja Dina.
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Allah ingat kepada Rachel;
Allah mengabulkan permohonannja dan
membukakan rahimnja.
23 Ia mengandung dan melahirkan
seorang anak. Maka katanja: "Allah telah
menghapus aibku".
24 Dan ia menamai anak itu Jusuf serta
berkata: "Semoga Jahwe menambah
seorang anak lagi bagiku".
25 Setelah Rachel melahirkan Jusuf,
maka kata Jakub kepada Laban:
"Perbolehkanlah aku pergi, sebab aku
mau pulang ketempat asalku dan
kenegeriku.
26 Berikanlah kepadaku isteri-isteriku
serta anak-anakku jaitu upah kerdjaku
padamu, dan aku akan pergi; sebab
engkau tahu betul kerdja apa jang telah
kulakukan padamu".
27 Sahut Laban kepadanja: "Sekiranja
aku mendapat kerelaanmu.... Sudah
dinjatakan kepadaku bahwa berkat
Jahwe diturunkanNja kepadaku
karenamu".
28 Maka katanja: "Tetapkanlah upah
jang kautuntut dari padaku, dan itu akan
kuberikan".
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Jakub kepadanja: "Engkau
sendiri tahu, betapa aku sudah bekerdja
padamu dan keadaan ternakmu dibawah
pengawasanku.
30 Ialah bahwa kepunjaanmu jang hanja
sedikit sebelum kedatanganku, telah
amat bertambah banjak dan Jahwe telah
memberkati engkau disegala langkahku.
Nah, sekarang, bilakah aku dapat
bekerdja untuk rumahtanggaku sendiri?"
31 Sahut Laban: "Apakah jang mesti
kuberikan kepadamu?" Maka kata Jakub:
"Tak usah kauberi apa-apa aku; asal
sadja kaulakukan bagiku apa jang akan
kukatakan ini, maka ternakmu akan
kugembalakan lagi dan kudjaga.
32 Lewatlah hari ini ditengah-tengah
kawananmu dan sendirikanlah semua
jang berbintik dan belang dan semua
jang hitam diantara domba-domba
dan semua jang berbintik dan belang
diantara kambing-kambing; nah itulah
upahku.
33 Maka kesetiaanku akan mendjadi
tanggunganku untuk selandjutnja,
bilamana engkau datang memeriksa
upahku: semua jang tidak berbintik dan
belang diantara kambing-kambing dan
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jang tidak hitam diantara domba-domba
jang ada padaku, itulah barang tjurian".
34 Sahut Laban: "Baik, djadilah menurut
perkataanmu!"
35 Maka pada hari itu djua Laban
menjendirikan kambing-kambing
djantan jang loreng dan belang dan
semua kambing jang berbintik dan
belang dan jang ada warna putihnja, dan
semua jang berwarna hitam diantara
domba-domba, lalu diserahkannja
kepada anak-anaknja untuk didjaga.
36 Lalu ia menentukan djarak tiga hari
perdjalanan antara dia dan Jakub; dan
Jakub tetap menggembalakan sisa dari
kawanan Laban.
37 Jakub lalu mengambil dahan-dahan
segar dari pohon hawar, pohon badam
dan pohon berangan; dikupasnjalah
bagian-bagian putihnja, sehingga
tampak djelas jang putih-putih diatas
dahan-dahan itu.
38 Dahan-dahan jang telah dikupasnja
itu, lalu diletakkannja didalam palungan
dan tempat minum, dimana hewanhewan masuk untuk minum, tepat
didepan hewan-hewan, jang biasanja
berahi pada waktu masuk untuk minum.
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itu berkelamin didepan
dahan-dahan itu, maka mereka itu
mendapat anak jang loreng, berbintik
dan belang.
40 Dan domba-domba disendirikan
oleh Jakub, lalu dipalingkannja kepala
hewan-hewan itu menghadap semua
jang loreng dan hitam didalam kawanan
Laban. Demikianlah ia mengumpulkan
kawanan-kawanan bagi dirinja sendiri,
dan ia tidak menempatkannja diantara
binatang-binatang Laban.
41 Tiap kali hewan-hewan jang kuat
berkelamin, Jakub meletakkan dahandahan itu didepan mata hewan-hewan
didalam palungan supaja berkelamin
didepan dahan-dahan itu.
42 Didepan hewan-hewan jang lemah
tidak diletakkannja dahan-dahan itu,
sehingga jang lemah-lemah itu bagi
Laban, sedang jang kuat-kuat bagi
Jakub.
43 Demikianlah orang itu mendjadi amat
kaja, dan ia mempunjai banjak ternak,
sahaja dan budak, unta dan keledai.
1 Jakub mendengar utjapan
anak-anak Laban, jang berkata:
"Jakub telah merebut segala milik bapak

31
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kita; dan dari milik bapak kitalah ia
mengumpulkan segala kekajaan itu".
2 Jakubpun melihat dari muka Laban,
bahwa ia tidak lagi seperti dahulu
terhadapnja.
3 Maka Jahwe berfirman kepada Jakub:
"Kembalilah kenegeri nenek-mojangmu
dan ketempat kelahiranmu, dan Aku
akan menjertai engkau".
4 Jakub menjuruh panggil Rachel dan
Lea kepadang tempat kawanannja.
5 Lalu ia berkata kepada mereka: "Aku
telah melihat dari muka bapakmu,
bahwa ia tidak lagi seperti dahulu
terhadapku, tetapi Allah bapakku tetap
disampingku.
6 Kamu sendiripun tahu, bahwa aku
telah bekerdja dengan sekuat tenaga
pada bapakmu,
7 dan bahwa bapakmu telah berlaku
tjurang terhadapku, dan telah mengubah
upahku sepuluh kali, tetapi Allah tidak
membiarkan dia merugikan aku.
8 Apabila ia berkata: 'binatang-binatang
jang berbintik mendjadi upahmu', maka
segala hewan-hewan mendapat anak
berbintik; dan apabila ia berkata: 'segala
binatang jang loreng mendjadi upahmu,'
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maka segala hewan-hewan mendapat
anak loreng.
9 Demikianlah Allah telah mengambil
ternak dari bapakmu dan memberikannja
kepadaku.
10 Pada saat hewan-hewan biasa
berkelamin, maka kutengadahkan
pandanganku dan kulihat dalam mimpi,
bahwa binatang-binatang djantan, jang
mendjantani hewan-hewan itu, adalah
loreng, berbintik dan belang.
11 Maka Malaikat Allah berfirman
kepadaku dalam mimpi: "Jakub", dan
sahutku: "Saja".
12 Ia berfirman: "Lajangkanlah
pandanganmu, dan lihatlah semua
binatang djantan, jang mendjantani
hewan-hewan itu adalah loreng,
berbintik dan belang, sebab Aku telah
melihat apa jang diperbuat Laban
terhadapmu.
13 Aku ini Allah dari Bethel, dimana
engkau telah mengurapi tugu dan
dimana engkau telah berkaul kepadaKu;
sekarang bersiap-siaplah, pergilah dari
negeri ini dan kembalilah kenegeri
kelahiranmu!"
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Rachel dan Lea mendjawab
serta berkata kepadanja: "Masih ada
bagian atau warisankah bagi kami dalam
rumah bapak kami?
15 Bukankah kami ini dianggapnja orang
asing, karena ia telah mendjual kami
dan telah menelan harta kami pula?
16 Maka dari itu seluruh kekajaan, jang
telah diambil Allah dari bapak kami,
adalah hak kami serta anak-anak kami.
Nah sekarang, lakukanlah semuanja
jang telah difirmankan Allah kepadamu".
17 Jakub lalu bangkit; dinaikkannja
anak-anaknja serta isteri-isterinja diatas
unta,
18 dan digiringnja seluruh kawanannja
dan semua jang telah diperolehnja,
jakni kawanan jang dimilikinja dan
diperolehnja di Paddan Aram, dibawa
pergi kepada Ishak, bapaknja, ketanah
Kanaan.
19 Laban sedang pergi mentjukur bulu
domba-dombanja; maka Rachel mentjuri
terafim dari bapaknja.
20 Jakub memperdajakan Laban, orang
Aram itu, dengan tidak memberitahukan
kepadanja, bahwa ia hendak lari.
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melarikan diri beserta segala
jang ada padanja; ia berangkat dan
menjeberangi sungai, lalu menudju
kearah pegunungan Gilead.
22 Pada hari ketiga dikabarkan kepada
Laban, bahwa Jakub telah melarikan diri.
23 Sesudah mengerahkan sanaksaudaranja, ia mengedjar dia tudjuh hari
perdjalanan djauhnja dan menjusul dia
dipegunungan Gilead.
24 Tetapi pada malam harinja datanglah
Allah kepada Laban, orang Aram itu,
dalam mimpi serta berfirman kepadanja:
"Djagalah benar-benar, djangan sampai
engkau mengatakan apapun djua jang
kurang baik kepada Jakub".
25 Laban mendapatkan Jakub, ketika
Jakub sudah memasang kemahnja diatas
pegunungan; maka Laban memasang
kemahnja dipegunungan Gilead pula.
26 Kata Laban kepada Jakub: "Apa
jang kauperbuat ini: menipu daku dan
melarikan anak-anakku sebagai orang
tawanan?
27 Mengapa engkau lari dengan diamdiam dan memperdajakan daku tanpa
memberitahukannja kepadaku? Karena
sudah barang tentu aku melepaskan
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dikau dengan sukatjita, dengan njanjian,
rebana dan ketjapi!
28 Lagi aku tidak kauberi kesempatan
untuk mentjium anak-anakku lelaki dan
perempuan. Sesungguhnja, bodohlah
perbuatanmu itu!
29 Saja kan dengan leluasa dapat
berbuat djahat kepadamu; tetapi tadi
malam Allah bapakmu telah berfirman
kepadaku: 'Djagalah benar-benar,
djangan sampai engkau mengatakan
apapun djuga jang kurang baik kepada
Jakub'.
30 Nah sekarang: engkau menghilang
begitu sadja, karena engkau amat rindu
kerumah bapakmu. Tetapi mengapa
mentjuri dewa-dewaku?"
31 Jakub mendjawab serta berkata
kepada Laban: "Aku kuatir, menimbang
apakah kiranja engkau akan merampas
anak-anakmu itu dari padaku.
32 Tetapi orang dimana kautemukan
dewa-dewamu itu, dia tidak akan
hidup lagi! Didepan sanak-saudara kita
periksalah apa dari milikmu jang ada
padaku dan ambillah itu". Adapun Jakub
tidak tahu, bahwa Rachel mentjurinja.
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Laban masuk kedalam kemah
Jakub, kedalam kemah Lea dan kedalam
kemah kedua sahaja itu, tetapi tidak
menemukan sesuatu. Ia keluar dari
kemah Lea, lalu masuk kedalam kemah
Rachel.
34 Tetapi Rachel sudah mengambil
terafim itu dan menaruhnja didalam
pelana untanja, lalu duduk diatasnja.
Laban menggeledah seluruh kemah itu,
tetapi tidak menemukannja.
35 Kata Rachel kepada bapaknja:
"Djanganlah tuanku marah-marah, kalau
saja tidak dapat bangkit untukmu, sebab
saja sedang dalam keadaan seperti
biasa bagi orang perempuan". Laban
mentjari-tjari, tetapi tidak menemukan
terafim itu.
36 Jakub mendjadi panas hati, dan
bertengkar mulut dengan Laban.
Jakub angkat bitjara dan berkata
kepada Laban: "Apakah kedjahatanku?
Apakah kesalahanku, maka engkau
mengedjar-ngedjar aku?
37 Bukankah engkau telah menggeledah
segala perabot-perabotku? Apakah jang
telah kautemukan dari sekalian barang
rumahmu? Letakkanlah disini didepan
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sanak-saudaraku dan sanak-saudaramu,
dan biar mereka itu memutuskan antara
kita berdua.
38 Lihatlah, duapuluh tahun lamanja
aku tinggal bersama-sama dengan
dikau: domba-dombamu dan kambingkambingmu jang betina tidak pernah
keguguran, dan akupun tidak pernah
makan jang djantan dari kawananmu.
39 Binatang-binatang jang diterkam,
tidak pernah kubawa kepadamu; aku
sendirilah jang menggantinja. Dan lagi
engkau menuntut kembali dari padaku
apa jang telah ditjuri disiang maupun
dimalam hari.
40 Aku telah djadi mangsa panas terik
disiang hari dan kedinginan diwaktu
malam; dan tidur djauh dari mataku.
41 Lihatlah, duapuluh tahun lamanja
aku berada dirumahmu. Aku telah
bekerdja empatbelas tahun padamu
untuk mendapat kedua anakmu
perempuan dan enam tahun untuk
memperoleh ternakmu itu, dan engkau
telah mengubah upahku sampai sepuluh
kali.
42 Andaikata Allah bapakku, Allah
Ibrahim dan jang djadi ketakutan
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Ishak tidak besertaku, nistjaja engkau
melepaskan daku dengan tangan
kosong. Tetapi Allah telah melihat
kesesakanku dan susah-pajah tanganku,
dan tadi malam Ia telah menetapkan
keputusan".
43 Laban mendjawab dan berkata
kepada Jakub: "Anak-anak perempuan
itu adalah anak-anakku, dan kanakkanak itu adalah anak-anakku, ternak
itu adalah ternakku, bahkan semuanja
jang kaulihat itu adalah milikku. Maka
apakah jang hendak kuperbuat sekarang
terhadap anak-anakku dan anak-anak,
jang telah dilahirkan mereka itu?
44 Karena itu, marilah kita mengadakan
suatu perdjandjian, aku dan engkau;
supaja itu kemudian djadilah bukti
antara aku dan engkau".
45 Jakub lalu mengambil sebuah batu,
jang didirikannja djadi tugu.
46 Maka kata Jakub kepada sanaksaudaranja: "Kumpulkanlah batu!"
Mereka mengambil batu dan
menimbunnja djadi tumpukan batu. Lalu
mereka makan disitu, diatas tumpukan
itu.

Kejadian 31.47–53
47 Laban

143

menamakannja Jegar
Sahaduta, sedang Jakub menamakannja
Gal'ed.
48 Kata Laban: "Tumpukan batu ini
mendjadi saksi antara aku dan engkau
pada hari ini". Itu sebabnja tumpukan
batu itu dinamakannja Gal'ed,
49 dan djuga Mispa, sebab katanja:
"Semoga Jahwe mendjadi pengawas
antara aku dan engkau, apabila kita
sudah berdjauhan muka.
50 Djika engkau menganiaja anakanakku atau mengambil isteri lain
disamping anak-anakku itu, dan tiada
lagi seorangpun beserta kita, maka Allah
mendjadi saksi antara aku dan engkau".
51 Kemudian kata Laban kepada Jakub:
"Lihat, inilah tumpukan batu dan inilah
tugu jang telah kaudirikan antara engkau
dan aku.
52 Tumpukan batu itu mendjadi saksi,
tugupun mendjadi saksi pula, bahwa aku
tidak akan melewati tumpukan batu itu
kearahmu, dan bahwa engkaupun tidak
akan melewati tumpukan batu dan tugu
itu kearahku, dengan maksud djahat.
53 Allah Ibrahim dan Allah Nachor
djadilah Hakim antara kita," - jaitu Allah
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bapa mereka - Maka Jakub bersumpah
demi Jang djadi ketakutan Ishak
bapaknja.
54 Jakub lalu mempersembahkan
kurban sembelihan digunung itu dan ia
mengundang sanak-saudaranja untuk
perdjamuan makan, lalu mereka makan
dan bermalam digunung itu.
55 (32-1) Pagi-pagi Laban bangun; ia
mentjium anak-anaknja laki-laki dan
perempuan; ia memberkati mereka, lalu
pergi. Maka Laban berangkat pulang
ketempat kediamannja.
1 (32-2) Jakubpun melandjutkan
perdjalanannja; sjahdan ia
berdjumpa dengan malaikat-malaikat
Allah.
2 (32-3) Melihat mereka, Jakub lalu
berkata: "Inilah perkemahan bala
Allah", dan ia menamakan tempat itu
Machanaim.
3 (32-4) Jakub mengirim utusan-utusan
jang mendahuluinja kepada Esau,
kakaknja ketanah Seir didataran Edom.
4 (32-5) Dan kepada mereka
diberikannja perintah ini: "Beginilah
hendaknja kamu katakan kepada tuanku
Esau: 'Demikianlah utjapan Jakub,

32

Kejadian 32.5–9

145

hambamu: saja sudah menumpang pada
Laban dan tinggal disana hingga kini.
5 (32-6) Saja telah memperoleh lembu
dan keledai, domba dan kambing, budak
dan sahaja, dan saja menjuruh kabarkan
hal ini kepada tuanku, untuk djadi
berkenan dihadapanmu".
6 (32-7) Utusan-utusan itu kembali
kepada Jakub dengan berita: "Kami
telah sampai kepada kakakmu Esau,
dan iapun sedang datang menjongsong
engkau dengan empat ratus orang".
7 (32-8) Jakub sangat terkedjut dan
ketakutan. Dibaginja orang-orang jang
menjertainja, pula ternak ketjil dan
besar beserta unta-untanja mendjadi
dua rombongan.
8 (32-9) Dalam hatinja ia berkata: "Djika
Esau datang menjerang perkemahan
jang satu, maka perkemahan jang
tersisa dapat menjelamatkan diri".
9 (32-10) Kemudian Jakub berkata:
"Allah mojangku Ibrahim dan Allah
bapakku Ishak, Jahwe, Engkau telah
berfirman kepadaku: 'Kembalilah
kenegerimu, kekaum kerabatmu, Aku
akan berbuat baik kepadamu'.
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Tetapi tidak lajaklah
aku ini menerima segala kurnia
itu dan kesetiaanMu, jang telah
Kautaruh terhadap hambaMu ini;
sebab hanja dengan tongkatku dahulu
aku menjeberangi sungai Jarden ini,
sedangkan sekarang sudah merupakan
dua rombongan.
11 (32-12) Sudilah menjelamatkan daku
dari tangan saudaraku, dari tangan
Esau, sebab aku takut, kalau-kalau ia
datang menewaskan daku dan ibu serta
anak-anaknja.
12 (32-13) Engkau sendirilah sudah
bersabda: 'Aku akan berbuat baik
kepadamu, Aku akan mendjadikan
keturunanmu laksana pasir dilautan,
jang demikian banjaknja, sehingga tak
dapat dihitung'."
13 (32-14) Malam itu ia bermalam
disana. Dari jang diperolehnja dengan
tangannja, diambilnja suatu hadiah bagi
Esau, kakaknja,
14 (32-15) jaitu dua ratus kambing
betina dan duapuluh kambing djantan,
dua ratus domba betina dan duapuluh
bandot,
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tigapuluh unta jang sedang
menjusui, dengan anak-anaknja,
empatpuluh lembu betina dan sepuluh
lembu djantan, duapuluh keledai betina
dan sepuluh keledai djantan.
16 (32-17) Lalu diserahkannja
kesemuanja itu kedalam tangan
budak-budaknja, tiap-tiap kawanan
tersendiri, dan ia berkata kepada budakbudaknja: "Berdjalanlah lebih dahulu dan
hendaklah kamu adakan djarak tertentu
antara kawanan masing-masing".
17 (32-18) Kepada jang pertama
diberikannja perintah ini: "Apabila Esau,
kakakku, bersua denganmu dan bertanja
kepadamu: 'Siapakah tuanmu dan
kemanakah engkau hendak pergi? Milik
siapa semua jang didepanmu itu?
18 (32-19) maka djawablah:'milik
Jakub, hambamu; ini hadiah, jang
dikirimkannja kepada tuanku Esau, dan
ia sendiri ada dibelakang kami".
19 (32-20) Perintah jang sama djua
diberikannja kepada jang kedua,
jang ketiga dan semua orang, jang
menggiring kawanan-kawanan itu,
katanja: "Demikianlah djuga jang harus
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kamu katakan kepada Esau, apabila
kamu berdjumpa dengan dia,
20 (32-21) dan lagi hendaklah kamu
katakan: 'Lihatlah, Jakub hambamu
ada dibelakang kami'." Sebab dalam
hatinja ia berkata: "Biarlah aku
menenangkannja dengan hadiah, jang
dihantarkan lebih dahulu, dan sesudah
itu aku akan menghadapnja; mungkinlah
ia akan melihat aku dengan senang".
21 (32-22) Maka hadiah itu dihantarkan
lebih dahulu; dan ia sendiri malam itu
tinggal diperkemahannja.
22 (32-23) Pada malam itu djuga
Jakub bangun; dibawa sertanja kedua
isterinja, kedua sahajanja, dan kesebelas
anaknja, lalu ia menjeberangi tempat
penjeberangan sungai Jabbok.
23 (32-24) Mereka dibawanja dan
disuruhnja menjeberangi sungai itu, dan
dibawanja pula segala kepunjaannja
keseberang.
24 (32-25) Jakub lalu tinggal sendirian.
Maka ada seseorang jang bergulat
dengan dia sampai fadjar menjingsing.
25 (32-26) Dan ketika orang itu melihat,
bahwa ia tidak dapat mengalahkan dia,
lalu ia memukul sendi pangkal pahanja;
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maka sendi pangkal Jakub keseleo,
ketika ia bergulat dengan orang itu.
26 (32-27) Kata orang itu: "Lepaskanlah
aku, sebab fadjar telah menjingsing".
Sahutnja: "Engkau tidak akan
kulepaskan, sebelum engkau
memberkati aku".
27 (32-28) Orang itu lalu bertanja:
"Siapakah namamu?" Sahutnja: "Jakub".
28 (32-29) Lalu ia berkata: "Namamu
bukan lagi Jakub, melainkan Israel,
sebab engkau telah berlagak dengan
Allah dan dengan manusia dan
engkaupun telah menang".
29 (32-30) Lalu Jakub bertanja serta
berkata kepadanja: "Sebutkanlah kiranja
namamu". Dan orang itu mendjawab:
"Untuk apa engkau menanjakan
namaku?" Lalu Jakub diberkatinja disitu.
30 (32-31) Jakub menamakan tempat
itu Penuel, sebab katanja: "aku telah
melihat Allah dengan berhadapan muka,
dan selamatlah njawaku".
31 (32-32) Matahari menjingsing, ketika
Jakub melewati Penuel, dan ia pintjang
karena pangkal pahanja.
32 (32-33) Itulah sebabnja orang-orang
(Israel) sampai hari ini tidak makan
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daging pada sendi pangkal paha, sebab
Dia telah memukul sendi pangkal paha
Jakub, ialah pada otot pangkal pahanja.
1 Jakub mengangkat mukanja
dan melihat Esau datang dengan
diiringi empat ratus orang. Ia membagibagi anak-anaknja antara Lea, Rachel,
dan kedua sahajanja.
2 Kedua sahaja serta anak-anaknja
ditempatkannja dimuka sekali,
dibelakangnja Lea serta anak-anaknja,
dan achirnja Rachel serta Jusuf.
3 Ia sendiri berdjalan didepan mereka
dan bersudjud sampai tudjuh kali
sebelum mendekati kakaknja.
4 Tetapi Esau bergegas-gegas
menjongsong dia, merangkul dia dan
memeluknja, serta mentjiumnja. Mereka
bertangis-tangisan.
5 Ketika ia melajangkan pandangannja,
dilihatnja wanita-wanita dengan anakanaknja. Maka ia berkata: "Siapakah
orang-orang jang ada padamu itu?"
Sahut Jakub: "Itulah anak-anak, jang
telah dianugerahkan Allah kepada
hambamu ini".
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itu sahaja-sahajanja mendekat
bersama dengan anak-anaknja dan
mereka bersudjud.
7 Leapun mendekat beserta anakanaknja dan mereka bersudjud; dan
achirnja Jusuf dan Rachel mendekat dan
bersudjud pula.
8 Kata Esau: "Apakah maksudmu
dengan segenap pasukan jang telah
kudjumpai itu?" Sahut Jakub: "Untuk
mendjadi berkenan dimata tuanku".
9 Esau berkata: "Sudah banjaklah
kepunjaanku, adikku. Biarlah tetap
padamu apa jang mendjadi milikmu".
10 Sahut Jakub: "Djangan begitu;
djika aku sungguh berkenan padamu,
terimalah hadiah dari tanganku
ini, sebab memanglah, aku telah
memandang kepada mukamu, seperti
orang memandang kepada wadjah Allah,
dan engkaupun telah menerima aku
dengan baik.
11 Terimalah pemberian jang
dihantarkan kepadamu ini, sebab
Allah telah memperlihatkan kerelaanNja
kepadaku dan akupun tak berkekurangan
sesuatu apa". Karena desakan itu, Esau
lalu menerimanja.
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kata Esau: "Marilah kita
berangkat dan pergi, aku akan berdjalan
didepanmu".
13 Tetapi Jakub menjahut kepadanja:
"Tuanku kan maklum, bahwa anak-anak
itu lemah dan bahwa sertakupun ada
ternak ketjil dan besar jang masih
menjusui anaknja. Sekiranja mereka itu
dipaksa-paksa berdjalan satu hari sadja,
nistjaja binasalah segala ternak itu.
14 Biar tuanku berdjalan mendahului
abdinja, sedang aku hendak berdjalan
dengan perlahan-lahan menurut
djalannja kawanan, didepanku itu dan
menurut langkah anak-anak itu, sampai
aku tiba pada tuanku di Seir".
15 Lalu kata Esau: "Baiklah kutinggalkan
sertamu beberapa orang dari
pengiringku". Tetapi Jakub menjahut:
"Untuk apa demikian? Asal aku
mendapat kerelaan tuanku sadja!"
16 Maka pada hari itu Esau kembali
menempuh perdjalanan ke Seir.
17 Adapun Jakub berangkat ke Sukkot.
Disana didirikannja sebuah rumah dan
untuk ternaknja dibuatnja gubuk-gubuk.
Nah, itulah sebabnja orang menamakan
tempat itu Sukkot.
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perdjalanannja kembali dari
Paddan Aram, Jakub dengan selamat
sampai kekota Sikem ditanah Kanaan. Ia
berkemah dihadapan kota itu.
19 Ia membeli sebidang tanah, tempat
ia memasang kemahnja, seharga seratus
keping perak dari anak-anak Chamor,
bapak Sikem.
20 Disitu didirikannja pula sebuah
mezbah, jang dinamakannja: El, Allah
Israel.
1 Sekali peristiwa pergilah Dina,
anak perempuan jang dilahirkan
Lea bagi Jakub, untuk mengundjungi
puteri-puteri daerah itu.
2 Maka Sikem anak Chamor, orang
Chiwi, pembesar negeri itu, melihatnja,
lalu membawanja dan menidurinja dan
memperkosa.
3 Hatinja terpikat pada Dina, anak
perempuan Jakub; ia mentjintai
anak-dara itu dan menambat hatinja.
4 Kemudian Sikem berkata kepada
Chamor, bapaknja: "Pinanglah bagiku
anak-dara itu akan isteriku".
5 Adapun Jakub telah mendengar,
bahwa dia menodai Dina anaknja, tetapi
karena anak-anaknja sedang dipadang
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dengan kawanannja, ia diam sadja,
sampai mereka itu pulang.
6 Sementara itu Chamor, bapak Sikem,
datang kepada Jakub untuk berbitjara
dengan dia.
7 Ketika anak-anak Jakub pulang
dari padang, dan mendengar, maka
orang-orang itu geram dan sangat panas
hatinja, karena Sikem telah berbuat
tjemar dimata Israel dengan meniduri
anak perempuan Jakub, hal jang tidak
patut dilakukan orang.
8 Chamor berbitjara dengan mereka,
katanja: "Hati Sikem, anakku, terpikat
pada anak perempuanmu; berikanlah
dia kepadanja akan isterinja.
9 Baiklah kita berbesan: berikanlah
anak-anak perempuan kepada kami dan
ambillah anak-anak perempuan kami
bagimu.
10 Tinggal beserta dengan kami:
negeri ini terbuka bagimu. Tinggallah,
djeladjahilah dan menetaplah disini".
11 Sikem berkata kepada bapak serta
kakak-kakak anak-dara itu: "Mudahmudahan aku mendapat kerelaan
dihadapanmu. Dan apa sadja jang kamu
minta kepadaku, akan kuberikan;
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sadja terhadapku uang
djudjuran dan mas kawin, maka
akan kuberikan apa jang kamu minta
daripadaku, tetapi berilah aku anak-dara
itu akan isteri".
13 Anak-anak Jakub mendjawab kepada
Sikem dan Chamor, bapanja, serta
berbitjara dengan litjiknja, karena Sikem
telah mentjemarkan Dina, adik mereka.
14 Kata mereka kepada orang-orang
itu: "Kami tidak dapat berbuat begitu,
memberikan adik kami kepada orang
jang berkulup, sebab itu adalah suatu
kenistaan bagi kami.
15 Hanja dengan sjarat ini kami dapat
menjetudjui permintaanmu, asal sadja
kamu mendjadi seperti kami, jaitu
dengan menjunatkan setiap pria dari
antaramu.
16 Barulah kami akan memberikan
anak-anak perempuan kami kepadamu
dan kamipun akan mengambil anak-anak
perempuanmu bagi kami, dan kami akan
tinggal beserta dengan kamu dan kita
sekalian mendjadi satu bangsa.
17 Tetapi djika kamu tidak
mendengarkan kami, dan kamu
tidak disunat, maka kami akan
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mengambil anak perempuan kami itu,
dan akan pergi".
18 Kata-kata mereka dipandang baik
oleh Chamor serta Sikem, anak Chamor.
19 Pemuda itu tidak ragu-ragu
melakukan hal itu, sebab ia mentjintai
anak perempuan Jakub. Ia sendiri adalah
orang jang terlebih dihormati dalam
seluruh keluarga bapaknja.
20 Chamor dan Sikem, anaknja, lalu
pergi kepintu-gerbang kotanja dan
berbitjara dengan penduduk kota
demikian:
21 "Orang-orang itu berkehendak
berdamai dengan kita. Biarlah mereka
tinggal dinegeri ini dan mendjeladjahinja.
Lihatlah, negeri ini tjukup luas kesegala
pendjuru bagi mereka. Kita akan
mengambil anak-anak perempuan
mereka akan isteri dan kita memberikan
anak-anak perempuan kita kepada
mereka.
22 Tetapi orang-orang itu setudju tinggal
beserta dengan kita dan merupakan satu
bangsa hanja dengan sjarat ini: Tiap-tiap
pria diantara kita mesti disunat, seperti
merekapun disunat.
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mereka, harta mereka dan
ternak mereka, bukankah kesemuanja
itu lalu akan mendjadi milik kita?
Hanjalah kita mesti menjetudjui
permintaan mereka, dan mereka akan
tinggal beserta kita".
24 Semua orang jang melalui
pintugerbang kota itu mendengarkan
Chamor dan Sikem anaknja; maka
semua pria disunat.
25 Kemudian, pada hari ketiga, ketika
mereka sedang sakit-sakitnja, maka
kedua anak Jakub, jaitu Sjimeon dan
Levi, kakak-kakak Dina, mengambil
pedangnja masing-masing. Dengan tidak
mendapat gangguan mereka memasuki
kota itu dan membunuh semua pria.
26 Djuga Chamor dan Sikem anaknja
mereka bunuh dengan pedang. Mereka
mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu
pergi.
27 Anak-anak Jakub datang menjerbu
orang-orang jang tewas dan mendjarahrajah kota itu, karena adik mereka telah
ditjemarkan orang-orang itu.
28 Kepunjaan mereka ternak ketjil dan
besar beserta keledai-keledai, baik jang

Kejadian 34.29–35.2

158

ada dikota maupun dipadang semuanja
diambil;
29 mereka angkut pula segala
harta-benda, segala anak dan isteri
orang-orang itu, dan barang apa jang
ada dirumah, mereka rampas.
30 Kata Jakub kepada Sjimeon dan
Levi: "Kamu telah menjebabkan aku
dibentji dengan mentjemarkan namaku
dikalangan penduduk negeri ini, orang
Kanaan dan Perizit; padahal hanja
sedikitlah djumlah orang-orangku;
mereka akan bersekutu lawan aku dan
mengalahkan aku. Maka aku dan seluruh
keluargaku akan binasa".
31 Sahut mereka: "Apakah kami biarkan
sadja adik kami diperlakukan sebagai
pelatjur?"
1 Allah berfirman kepada Jakub:
"Mari, pergilah ke Bethel dan
tinggallah disana, dan dirikanlah disana
sebuah mezbah bagi Allah, jang telah
menampakkan diri kepadamu, ketika
engkau melarikan diri dari Esau,
kakakmu".
2 Maka kata Jakub kepada keluarganja
dan kepada semua orang jang beserta
dengannja: "Enjahkanlah dewa-dewa
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asing, jang ada ditengah-tengah kamu;
bersihkanlah dirimu dan bergantilah
pakaian.
3 Sesudah itu marilah kita pergi ke
Bethel; disana aku hendak mendirikan
sebuah mezbah bagi Allah, jang telah
mendengarkan aku tatkala kesukaranku
dan jang ada beserta aku didalam
perdjalananku".
4 Maka mereka menjerahkan kepada
Jakub segala dewa asing, jang
mereka miliki, dan anting-anting,
jang ada ditelinga mereka. Jakub lalu
memendamkannja dibawah pohon ara
dekat Sikem.
5 Mereka berangkat dan rasa takut
gentar menimpa kota-kota disekitarnja,
sehingga anak-anak Jakub tidak dikedjar
orang.
6 Jakub tiba di Luz ditanah Kanaan,
jaitu Bethel, dengan segala orang jang
menjertainja.
7 Disana dibangunnja sebuah mezbah
dan tempat itu dinamakannja ElBethel, sebab disanalah Allah telah
menampakkan diri kepadanja, ketika ia
melarikan diri dari kakaknja.
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Debora, inang Rebeka,
meninggal. Ia dikuburkan disebelah
bawah Bethel dibawah pohon ara, jang
disebut pohon ara ratap-tangis.
9 Allah menampakkan diri lagi kepada
Jakub, ketika ia kembali dari Paddan
Aram, dan memberkati dia.
10 Allah bersabda kepadanja: "Namamu
itu Jakub; namamu bukan lagi Jakub,
melainkan Israel akan djadi namamu".
Maka Ia menamakannja Israel.
11 Allah berfirman pula kepada Jakub:
"Aku ini Allah jang Mahakuasa;
djadilah subur dan berlipatgandalah!
Suatu bangsa, bahkan kumpulan
bangsa-bangsa, akan lahir daripadamu
dan radja-radja akan muntjul dari
pinggangmu.
12 Pun pula tanah jang telah Kuberikan
kepada Ibrahim dan Ishak, Kuberikan
djuga kepadamu; dan kepada
keturunanmu kelak Kuberikan pula
tanah itu".
13 Kemudian Allah naik daripadanja
ditempat Ia berbitjara kepadanja.
14 Jakub lalu mendirikan sebuah tugu
ditempat Allah bersabda kepadanja,
sebuah tugu batu; dan ia menumpahkan
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kurban tuangan diatasnja serta
menuanginja dengan minjak.
15 Dan Jakub menamakan tempat Allah
berfirman kepadanja itu Bethel.
16 Mereka berangkat dari Bethel.
Beberapa djauh sebelum sampai di
Efrata, Rachel bersalin. Bersalinnja
sangat sukar.
17 Ditengah kesukaran bersalin itu,
dukun baji berkata kepadanja: "Djangan
tjemas, sebab kali inipun engkau
mendapat anak laki-laki".
18 Pada saat djiwanja hendak berpisah
dari tubuhnja, - sebab kemudian ia
meninggal, - ia memberikan nama
Ben-oni kepada anak itu, tetapi bapaknja
menamainja Benjamin.
19 Rachel meninggal dan dimakamkan
didjalan ke Efrata, jaitu ke Betlehem.
20 Diatas kuburnja Jakub mendirikan
sebuah tugu. Itulah tugu kubur Rachel,
jang masih ada hingga hari ini.
21 Kemudian Israel berangkat dan
memasang kemahnja diseberang
Migdal-Eder.
22 Ketika Israel tinggal dinegeri itu,
Ruben pergi tidur dengan Bilha, selir
bapaknja; hal itu didengar oleh Israel.
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(35-22b) Adapun anak laki-laki Jakub
berdjumlah duabelas orang.
23 Anak-anak Lea ialah: Ruben, anak
sulung Jakub, Sjimeon, Levi, Juda,
Issakar dan Zabulon.
24 Anak-anak Rachel ialah: Jusuf dan
Benjamin.
25 Anak-anak Bilha, sahaja Rachel,
ialah: Dan dan Neftali.
26 Anak-anak Zilpa, sahaja Lea, ialah:
Gad dan Asjer. Itulah anak-anak Jakub,
jang dilahirkan baginja di Paddan Aram.
27 Kemudian Jakub sampai kepada
Ishak, bapaknja, di Mamre, di KirjatArba, jaitu Hebron, tempat Ibrahim dan
Ishak menumpang.
28 Adapun Ishak berumur seratus
delapanpuluh tahun.
29 Ishak menghembuskan nafasnja jang
terachir dan mati; dan ia dikumpulkan
dengan nenek-mojangnja, sangat tua
dan landjut umurnja. Ia dimakamkan
oleh Esau dan Jakub, anak-anaknja.
1 Inilah daftar keturunan Esau,
jakni Edom.
2 Adapun Esau mengambil isterinja dari
antara puteri-puteri Kanaan, jakni Ada
anak perempuan Elon, seorang Chet,
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dan Oholibama anak perempuan Ana,
anak Sibeon, seorang Chiwi,
3 dan Basmat anak perempuan Isjmael,
adik perempuan Nebajot.
4 Ada melahirkan Elifaz bagi Esau, dan
Basmat melahirkan Reuel,
5 Oholibama melahirkan Jeusj, Jalam
dan Korah. Itulah anak-anak Esau, jang
dilahirkan baginja ditanah Kanaan.
6 Esau membawa isteri-isterinja, anakanaknja laki-laki dan perempuan, serta
segala orang dirumahnja, ternaknja dan
segala hewannja, serta harta-benda jang
telah diperolehnja ditanah Kanaan, lalu
pergi kedaerah jang letaknja djauh dari
Jakub adiknja.
7 Sebab kekajaan mereka terlalu banjak
untuk dapat tinggal bersama-sama.
Dan lagi tanah jang mereka diami,
tidak dapat mentjukupi mereka karena
banjaknja ternak mereka.
8 Maka Esau menetap dipegunungan
Seir, Esau jaitu Edom.
9 Inilah daftar keturunan Esau, bapak
Edom, dipegunungan Seir.
10 Inilah nama anak-anak laki-laki Esau:
Elifaz, anak Ada, isteri Esau; Reuel, anak
Basmat, isteri Esau.
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Elifaz ialah Teman, Omar,
Sefo, Gatam dan Kenaz.
12 Timna adalah selir Elifaz, anak Esau,
dan ia melahirkan Amalek bagi Elifaz.
Itulah anak-anak Ada, isteri Esau.
13 Inilah anak-anak Reuel: Nachat,
Zerah, Sjamma dan Mizza; mereka itu
anak-anak Basmat, isteri Esau.
14 Inilah anak-anak Oholibama, anak
perempuan Ana anak Sibeon, dan isteri
Esau: ia melahirkan Jeusj, Jalam dan
Korah bagi Esau.
15 Inilah kepala-kepala kaum keturunan
Esau. Anak-anak Elifaz, anak-sulung
Esau ialah: kepala Teman, kepala Omar,
kepala Sefo, kepala Kenaz,
16 kepala Korah, kepala Gatam, kepala
Amalek; itulah kepala-kepala kaum
Elifaz di Edom; mereka itu anak-anak
Ada.
17 Inilah anak-anak Reuel anak Esau:
kepala Nachat, kepala Zerah, kepala
Sjamma, kepala Mizza; itulah kepalakepala kaum Reuel dinegeri Edom,
mereka itu anak-anak Basmat isteri
Esau.
18 Inilah anak-anak Oholibama isteri
Esau: kepala Jeusj, kepala Jalam,
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kepala Korah, itulah kepala-kepala kaum
Oholibama anak perempuan Ana dan
isteri Esau.
19 Itulah keturunan-keturunan Esau dan
itulah kepala-kepala mereka - Esau jaitu
Edom.
20 Inilah anak-anak Seir, orang Chori,
penduduk asli negeri itu: Lotan, Sjobal,
Sibeon, Ana,
21 Disjon, Eser dan Disjan. Itulah
kepala-kepala kaum Chori, anak Seir
dinegeri Edom.
22 Anak-anak Lotan ialah: Chori dan
Hemam; dan adik perempuan Chori ialah
Timna.
23 Inilah anak-anak Sjobal: Alwan,
Manachat, Ebal, Sjefo dan Onam.
24 Inilah anak-anak Sibeon: Ajja dan
Ana; Ana inilah jang menemukan
sumber air panas digurun, tengah ia
menggembalakan keledai-keledai Sibeon
bapaknja.
25 Inilah anak-anak Ana: Disjon dan
Oholibama, anak perempuan Ana.
26 Inilah anak-anak Disjon: Chemdan,
Esjban, Jitran dan Keran.
27 Inilah anak-anak Eser: Bilhan,
Za'awan dan Akan.
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anak-anak Disjan: 'Us dan

Aran.
29 Inilah kepala-kepala kaum Chori:
kepala Lotan, kepala Sjobal, kepala
Sibeon, kepala Ana,
30 kepala Disjon, kepala Eser, dan
kepala Disjan. Itulah kepala-kepala
kaum Chori, menurut kaum mereka
dinegeri Seir.
31 Inilah radja-radja, jang meradja
dinegeri Edom, sebelum ada radja
memerintah orang-orang Israel.
32 Bela anak Be'or mendjadi radja di
Edom dan nama kotanja ialah Dinhaba.
33 Bela meninggal dan akan gantinja
mendjadi radjalah Jobab anak Zerah dari
Bosra.
34 Jobab meninggal, dan akan gantinja
mendjadi radja Chusjam dari negeri
orang-orang Teman.
35 Chusjam meninggal, dan akan
gantinja mendjadi radja Hadad anak
Bedad; dialah jang mengalahkan Midian
didataran Moab, dan nama kotanja ialah
'Awit.
36 Hadad meninggal, dan akan gantinja
mendjadi radja Samla dari Masreka.
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meninggal, dan akan gantinja
mendjadi radja Sjaul dari Rechobot
ditepi sungai.
38 Sjaul meninggal, dan akan gantinja
mendjadi radja Ba'al-chanan anak Akbor.
39 Ba'al-chanan anak Akbor meninggal,
dan akan gantinja mendjadi radja
Hadar; nama kotanja ialah Pau dan
nama isterinja ialah Mehetabel anak
perempuan Matred dari Mej-zahab.
40 Inilah nama kepala-kepala kaum
Esau menurut kaum mereka, menurut
tempat-tinggal mereka, dan dengan
nama mereka masing-masing: kepala
Timna, kepala Alwa, kepala Jetet,
41 kepala Oholibama, kepala Ela, kepala
Pinon,
42 kepala Kenaz, kepala Teman, kepala
Mibsar,
43 kepala Magdiel, kepala Iram. Itulah
kepala-kepala Edom menurut tempattinggal mereka dinegeri jang mereka
miliki. Itulah Esau, bapak Edom.
1 Adapun Jakub menetap dinegeri,
tempat bapaknja pernah tinggal,
jaitu ditanah Kanaan.
2 Inilah riwajat keluarga Jakub. Jusuf
berumur tudjuhbelas tahun. Ia mendjadi
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gembala kawanan bersama dengan
saudara-saudaranja, dengan anak-anak
Bilha dan anak-anak Zilfa, isteri-isteri
bapaknja, dan ia masih muda. Adapun
Jusuf menjampaikan laporan buruk
tentang mereka kepada bapaknja.
3 Israel menjajangi Jusuf melampaui
semua anaknja jang lain, sebab ia
adalah anak jang dilahirkan dimasa
tuanja, maka ia membuatkan djubah
indah berlengan pandjang baginja.
4 Saudara-saudaranja melihat, bahwa
ia lebih disajangi bapaknja daripada
sekalian anaknja, maka mereka
bentji kepadanja. Mereka tidak mau
bertjakap-tjakap ramah lagi dengan dia.
5 Adapun Jusuf bermimpi dan ia
mentjeritakannja kepada kakakkakaknja, maka mereka semakin bentji
kepadanja.
6 Katanja kepada mereka:
"Dengarkanlah mimpi jang kudapat ini.
7 Lihatlah, kita sibuk mengikat berkasberkas gandum diladang; maka lihatlah,
berkasku bangkit dan berdiri tegak,
sedang berkas-berkasmu mengelilinginja
dan bersudjud kepada berkasku".
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saudara-saudaranja kepadanja:
"Adakah engkau ingin mendjadi radja
atas kami dan ingin berkuasa atas
kami?" Maka mereka semakin bentji
kepadanja karena mimpinja serta
perkataannja itu.
9 Ia mendapat lagi mimpi jang lain,
lalu ditjeritakannja kepada saudarasaudaranja. Katanja: "Aku bermimpi
lagi: Lihatlah, matahari, bulan dan
sebelas bintang bersudjud kepadaku".
10 Hal itu ditjeritakannja kepada
bapaknja serta saudara-saudaranja.
Tetapi bapaknja menegur dia dengan
berkata: "Mimpi apa jang kaudapat
ini? Adakah kami ini, aku dan ibumu
dan saudara-saudaramu mesti datang
bersudjud kepadamu?"
11 Oleh karena itu saudara-saudaranja
iri hati kepadanja, tetapi bapaknja
mentjamkan hal itu didalam hatinja.
12 Saudara-saudaranja pergi
menggembalakan kawanan bapaknja di
Sikem.
13 Kata Israel kepada Jusuf: "Bukankah
saudara-saudaramu menggembalakan
kawanan di Sikem? Mari engkau kusuruh
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sadja menemui mereka". Sahutnja
kepadanja: "Baiklah".
14 Kata Israel pula kepadanja: "Pergilah
melihat baikkah keadaan saudarasaudaramu serta kawanannja, dan
sampaikan kabar kepadaku". Maka Jusuf
disuruhnja pergi dari lembah Hebron dan
ia sampai ke Sikem.
15 Ada seseorang jang berdjumpa
dengan dia, ketika ia mengembara
dipadang; orang itu bertanja kepadanja:
"Apakah jang kau tjari-tjari?"
16 Sahutnja: "Aku mentjari
saudara-saudaraku; katakanlah
hendaknja kepadaku, dimana mereka
menggembalakan kawanan".
17 Kata orang itu: "Mereka telah
berangkat dari sini, sebab kudengar
mereka berkata: Marilah kita
pergi ke Dotan". Maka Jusuf pergi
mengikuti saudara-saudaranja, dan ia
mengetemukan mereka di Dotan.
18 Mereka sudah melihatnja dari
djauh, dan sebelum ia sampai dekat
mereka, mereka telah bersepakat untuk
membunuh dia.
19 Kata mereka satu sama lain:
"Lihatlah, si tukang mimpi datang!
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marilah ia kita bunuh, dan
kita lemparkan kedalam sebuah sumur,
lalu kita katakan: ia telah dimakan
binatang buas. Kita lihat sadja nanti, apa
terdjadi dengan mimpinja itu!"
21 Tetapi Ruben mendengar, dan ia mau
melepaskan dia dari tangan mereka,
maka berkatalah ia: "Djangan kita bunuh
dia itu!"
22 Lagi kata Ruben kepada mereka:
"Djanganlah kamu menumpahkan
darah! Lemparkan dia kedalam sumur
digurun itu dan djanganlah turun
tangan terhadap dia". Maksudnja untuk
melepaskan dia dari tangan mereka,
dan untuk mengembalikan dia kepada
bapaknja.
23 Ketika Jusuf sampai kepada saudarasaudaranja, mereka lalu menanggalkan
pakaian Jusuf, jaitu djubah indah
berlengan pandjang jang dipakainja itu.
24 Kemudian ia mereka tangkap dan
mereka lemparkan kedalam sumur;
adapun sumur itu kosong dan tak berair.
25 Lalu mereka duduk untuk makan.
Mereka melajangkan pandangannja,
dan melihat suatu kafilah orang-orang
Isjmael datang dari Gilead; unta-unta
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mereka mengangkut damar, balsam dan
ladan, jang mereka bawa ke Mesir.
26 Kata Juda kepada saudarasaudaranja: "Apa untungnja bagi kita,
membunuh adik kita dan menutupi
darahnja?
27 Marilah, kita djual sadja kepada
orang-orang Isjmael itu, dan djanganlah
kita turun tangan terhadapnja, sebab
dia adalah saudara kita, sedaging
dengan kita". Saudara-saudaranja
mendengarkan dia.
28 Maka datanglah orang-orang itu,
jaitu saudagar-saudagar Midian.
Mereka lalu menarik Jusuf keatas dan
mengangkatnja dari dalam sumur
itu. Kemudian Jusuf mereka djual
kepada orang-orang Isjmael seharga
duapuluh keping perak, dan Jusuf dibawa
orang-orang itu ke Mesir.
29 Kemudian Ruben kembali kesumur
itu lagi; maka lihat, Jusuf tidak
ada lagi didalam sumur itu. Ia lalu
mengojak-ngojakkan djubahnja.
30 Ia datang lagi kepada saudarasaudaranja dan berkata: "Anak itu tiada
lagi, kemanakah aku akan pergi?"
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mengambil djubah Jusuf, lalu
menjembelih seekor kambing djantan
dan mentjelupkan djubah itu kedalam
darahnja.
32 Mereka menjuruh antarkan djubah
indah itu kepada bapaknja, dengan
pesan ini: "Ini kami temukan; silakan
periksa, djubah anakmukah ini atau
bukan?"
33 Ia memeriksanja, lalu berkata:
"Ini benar djubah anakku. Ia telah
dimakan binatang buas. Jusuf sudah
dikerkah-kerkah".
34 Ia lalu mengojak-ngojakkan
djubahnja, dan mengenakan goni
pada pinggangnja, dan hingga lama ia
berkabung atas anaknja.
35 Semua anak laki-laki dan anak
perempuannja datang menghiburnja,
tetapi ia menolak dihibur dan berkata:
"Sambil berkabung aku akan turun
kepada anakku didalam alam maut!"
Demikianlah Jusuf diratapi bapaknja.
36 Adapun Jusuf didjual orang-orang
Midian itu di Mesir kepada Potifar,
sida-sida Parao, kepala pasukan
pengawal.
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waktu itu Juda
meninggalkan saudarasaudaranja dan membelok
mengundjungi seorang dari Adullam,
jang bernama Chira.
2 Disana dilihatnja anak-dara seorang
Kanaan, jang bernama Sjua. Ia
mengambilnja djadi isterinja dan
menghampirinja.
3 Maka dia mengandung dan
melahirkan seorang anak laki-laki,
jang dinamakannja Er.
4 Dia mengandung lagi dan melahirkan
anak, jang disebutnja Onan.
5 Sekali lagi ia melahirkan anak, dan
anak itu dinamakannja Sjela. Ia berada
di Kezib, ketika ia melahirkan anak itu.
6 Juda mengambil bagi Er, anaknja jang
sulung, seorang isteri jang bernama
Tamar.
7 Tetapi Er, anak sulung Juda, adalah
djahat dihadapan Jahwe, maka Jahwe
mengachiri hidupnja.
8 Juda lalu berkata kepada Onan:
"Pergilah keisteri kakakmu dan
penuhilah dengannja kewadjibanmu
sebagai ipar; bangkitkanlah keturunan
bagi kakakmu".
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tahu bahwa keturunan itu
tidak bagi dirinja sendiri; maka tiap-tiap
kali ia menghampiri isteri kakaknja, ia
membuang benihnja ketanah, supaja ia
djangan memberikan keturunan kepada
kakaknja.
10 Apa jang diperbuatnja adalah djahat
dihadapan Jahwe, jang mengachiri
hidupnja djuga.
11 Juda lalu berkata kepada Tamar,
anak menantunja: "Tinggallah sebagai
djanda dirumah bapakmu, sampai Sjela,
anakku itu, besar". Sebab ia berkata
dalam hatinja: "Djanganlah sampai ia
itu mati djuga seperti kakak-kakaknja".
Maka Tamar pergi dan tinggal dirumah
bapaknja.
12 Sesudah beberapa lamanja anak
Sjua, isteri Juda, meninggal. Setelah
Juda terhibur, ia pergi ke Timna, kepada
orang-orang jang memangkas bulu
domba-dombanja, bersama-sama
dengan Chira dari Adullam sahabatnja
itu.
13 Hal itu dikabarkan orang kepada
Tamar demikian: "Lihatlah, mentuamu
menudju ke Timna, untuk memangkas
bulu domba-dombanja".
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Tamar menanggalkan pakaian
kedjandaannja, lalu menjamarkan diri
dan mengenakan kerudung; kemudian ia
duduk dipintu Enaim, didjalan menudju
ke Timna, sebab dilihatnja Sjela sudah
besar tetapi ia belum djuga diberikan
kepadanja akan isterinja.
15 Juda melihat dia dan mengira
dia seorang pelatjur, sebab dia
mengerudungi mukanja.
16 Juda berpaling kepadanja dipinggir
djalan itu dan berkata: "Biarkanlah
aku menghampiri engkau"; sebab
ia tak tahu, bahwa perempuan itu
menantunja. Tetapi dia berkata: "Apakah
hendak kauberikan kepadaku, akan
menghampiri aku?"
17 Sahutnja: "Kepadamu akan
kukirimkan seekor anak-kambing dari
kawananku". - Ia berkata lagi: "Baik
asal aku kauberi tanggungan, sampai
kambing itu kaukirimkan".
18 Tanjanja: "Tanggungan apakah mesti
kuberikan kepadamu?" - Sahutnja:
"Tjintjin meteraimu, kalungmu dan
tongkatmu jang ada ditanganmu
itu". Kesemuanja itu lalu diberikannja
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kepadanja, dan ia menghampiri dia.
Maka dia mengandung daripadanja.
19 Dia bangun, lalu pergi; kemudian
ditinggalkannja kerudungnja
dan dikenakannja lagi pakaian
kedjandaannja.
20 Juda mengirimkan anak-kambing itu
dengan perantaraan sahabatnja dari
Adullam, untuk mengambil kembali
tanggungan dari perempuan itu, tetapi
tidak didapatinja.
21 Ia bertanja kepada orang-orang
setempat, katanja: "Dimanakah pelatjur,
jang ada dipinggir djalan di Enaim itu?"
Sahut mereka: "Tiada pelatjur disini".
22 Maka ia kembali lagi kepada Juda dan
berkata: "Dia tidak kudapati, malahan
orang-orang setempat berkata: Tiada
pelatjur disini".
23 Lalu berkata Juda: "Biarlah
tanggungan itu dipegangnja baginja,
agar djangan sampai kita ditjemoohkan
orang. Teranglah aku sudah mengiriminja
kambing itu, tetapi engkau tidak
mendapatinja".
24 Kira-kira tiga bulan kemudian, orang
mengabarkan kepada Juda: "Menantumu
Tamar telah melatjurkan diri, bahkan
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ternjata ia sudah mengandung karena
zinahnja itu". Maka kata Juda: "Bawalah
dia keluar, untuk dibakar".
25 Ketika ia dibawa keluar, ia menjuruh
katakan kepada mentuanja: "Dari orang
jang djadi pemilik barang-barang itulah,
saja mengandung". Ditambahkannja:
"Silakan selidiki, milik siapakah tjintjin
meterai, kalung dan tongkat ini".
26 Juda memeriksa, lalu berkata:
"Sungguh ia lebih benar daripada aku,
sebab memang ia tidak kuberikan
kepada Sjela, anakku". Adapun ia tidak
bertjampur lagi dengan dia.
27 Saatnja bersalin tiba, dan lihatlah,
ada anak kembar didalam kandungannja.
28 Tengah ia bersalin, salah seorang
anak itu mengulurkan tangannja.
Tangan itu dipegang oleh dukun baji dan
diikatnja dengan benang merah-ungu,
sambil berkata: "Inilah jang keluar lebih
dulu".
29 Tetapi ketika tangannja ditarik
kembali, saudaranjalah jang keluar.
Kata dukun baji itu: "Sungguh berhasil
engkau membuka djalan bagimu". Maka
anak itu diberi nama Peres.
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keluarlah saudaranja,
jang tangannja berikatkan benang
merah-ungu itu; dan anak itu diberi
nama Zerah.
1 Djadi Jusuf diangkut ke Mesir;
dan dibeli oleh Potifar, sida-sida
Parao dan kepala pasukan pengawal,
seorang Mesir, dari tangan orang-orang
Isjmael, jang telah membawanja kesana.
2 Jahwe ada disamping Jusuf, maka ia
mendjadi orang jang berhasil baik dalam
segala-galanja; dan ia tinggal dirumah
tuannja, orang Mesir itu.
3 Tuannja melihat bahwa Jahwe
menjertai dia, dan bahwa Jahwe
membuat apa sadja jang dilakukannja
berhasil baik didalam tangannja.
4 Maka Jusuf berkenan kepada tuannja;
dan ia mengangkatnja mendjadi abdinja.
Oleh tuannja ditugaskan mengawasi
pelajan-pelajannja; pun pula segala
miliknja diserahkan kedalam tangannja.
5 Semendjak Jusuf diangkat tuannja
djadi pengawas rumah dan segala
miliknja, Jahwe memberkati rumah
orang Mesir itu karena Jusuf; dan berkat
Jahwe turun atas segala kepunjaannja
dirumah serta diladang.
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tuannja menjerahkan segala
kepunjaannja kedalam tangan Jusuf;
dan dengan adanja Jusuf disampingnja
ia tidak menaruh perhatian samasekali
akan apa djuapun selain makanan jang
dimakannja. Adapun Jusuf tampan
badannja dan bagus rupanja.
7 Sesudah kedjadian-kedjadian itu
maka terdjadilah, bahwa isteri tuannja
menaruh hati akan Jusuf dan berkata
kepadanja: "Marilah tidur dengan aku!"
8 Tetapi Jusuf menolak dan berkata
kepada isteri tuannja: "Lihatlah, karena
aku, tuanku tidak menaruh perhatian
sedikitpun akan apa jang terdjadi
dirumah dan telah menjerahkan segala
kepunjaannja kedalam tanganku.
9 Beliau sendiri tidak lebih kuasa
daripadaku dirumah ini, dan beliau
tidak mengetjualikan sedikitpun
dari kekuasaanku selain entjik,
djusteru karena entjik adalah isterinja.
Bagaimana saja akan melakukan
kedjahatan sebesar ini dan berdosa
terhadap Allah?"
10 Meskipun ia setiap hari berkata
demikian kepada Jusuf, namun Jusuf
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tidak mau tidur disampingnja dan
bertjampur dengannja.
11 Pada suatu hari Jusuf masuk kedalam
rumah untuk melakukan tugasnja dan
tiada seorangpun dari seisi rumah ada
dirumah.
12 Maka isteri tuannja itu memegang
badju Jusuf serta berkata: "Marilah tidur
dengan aku!" Tetapi Jusuf meninggalkan
badjunja ditangannja, lalu lari keluar.
13 Demi dilihatnja, bahwa Jusuf
meninggalkan badjunja ditangannja, lalu
lari keluar,
14 maka ia memanggil hamba-hambanja
dan berkata kepada mereka: "Lihatlah,
seorang Hibrani dibawanja kemari
kepada kami, untuk mempermainkan
kami. Orang ini datang kepadaku
untuk tidur dengan aku tetapi aku
berteriak-teriak dengan keras.
15 Dan mendengar aku memekikkan
suaraku dan memanggil-manggil, ia lalu
meninggalkan badjunja padaku dan lari
keluar".
16 Badju ditaruhnja disampingnja,
sampai suaminja pulang kerumah.
17 Ia mengutjapkan kata-kata jang
sama kepadanja: "Budak Hibrani, jang
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kaubawa kemari itu, telah datang
kepadaku, untuk mempermainkan daku.
18 Ketika aku memekikkan suaraku
dan memanggil-manggil, ia lalu
meninggalkan badjunja padaku dan lari
keluar".
19 Ketika suami mendengar kata
isterinja jang maksudnja: Demikianlah
budakmu telah memperlakukan aku,
maka berkobarlah amarahnja.
20 Maka tuan Jusuf menangkapnja dan
memasukkannja kedalam pendjara,
tempat tahanan-tahanan radja dikurung.
Demikianlah Jusuf berada didalam
pendjara.
21 Tetapi Jahwe menjertai Jusuf dan
melimpahinja dengan belaskasihanNja
dan menjebabkan Jusuf mendjadi
berkenan kepada kepala pendjara.
22 Kepala pendjara itu menjerahkan
semua tahanan jang ada dalam pendjara
itu ketangan Jusuf, dan segala sesuatu
jang biasanja dikerdjakan disana diatur
olehnja.
23 Kepala pendjara itu tidak
mengawasi suatu apapun dari
jang telah diserahkannja kepada
Jusuf, sebab Jahwe menjertai dia dan
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membuat berhasil baik apa sadja jang
dilakukannja.
1 Sesudah peristiwa-peristiwa
itu, maka terdjadilah pendjawat
minuman radja Mesir dan pendjawat
santapannja melakukan kesalahan
terhadap tuannja radja Mesir.
2 Maka murkalah Parao kepada kedua
pendjawatnja, jaitu kepada pendjawatkepala minuman dan pendjawat-kepala
santapan.
3 Mereka ditahannja ditempat kepala
pasukan pengawal, jaitu dipendjara,
tempat Jusuf dikurung djuga.
4 Kepala pasukan pengawal
menempatkan Jusuf bersama-sama
dengan mereka, untuk melajani mereka,
dan beberapa lama mereka berada
didalam tahanan.
5 Adapun bertepatan pada satu
malam bermimpilah kedua orang itu,
masing-masing mimpinja sendiri,
masing-masing berartikan sendiri pula,
pendjawat minuman dan pendjawat
santapan radja Mesir, jang ditahan dalam
pendjara itu.

40
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Jusuf mengundjungi
mereka, dan demi dilihatnja tampaklah
mereka itu sedih.
7 Maka Jusuf bertanja kepada
pendjawat-pendjawat Parao, jang
bersama dengan dia ditahan dirumah
tuannja itu, katanja: "Mengapa kamu
bermuka muram hari ini?"
8 Sahut mereka kepadanja: "Kami
mendapat mimpi dan tiada seorangpun
dapat menafsirkannja". Lalu kata Jusuf
kepada mereka: "Bukankah Allah,
jang memberikan tafsiran itu? Tjoba
tjeritakan sadja kepadaku".
9 Pendjawat minuman itu mentjeritakan
mimpinja kepada Jusuf begini: "Didalam
mimpiku tampaklah ada pokok anggur
didepanku.
10 Pokok anggur itu bertjabang tiga;
ketika pokok anggur itu bertunas,
sudah keluar pula bunganja dan gugusgugusnja memperbuahkan buah anggur
jang matang.
11 Piala Parao ada ditanganku.
Kupetik buah anggur itu, lalu kuperas
kedalam piala Parao, kemudian piala itu
kusampaikan ketangan Parao".
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Jusuf kepadanja: "Inilah
tafsirnja: tiga tjabang itu artinja tiga
hari.
13 Tiga hari lagi, maka Parao akan
mengangkat kepalamu dan memulihkan
dikau kedjabatanmu semula; engkau
akan menjampaikan piala itu ketangan
Parao lagi seperti biasanja dahulu, waktu
engkau masih mendjadi pendjawat
minumannja.
14 Maka ingatlah kiranja akan daku,
apabila keadaanmu sudah baik lagi; dan
sudilah menjebut aku dihadapan Parao,
supaja mengeluarkan aku dari rumah
ini.
15 Sebab aku ini ditjulik dari negeri
orang Hibrani, dan disinipun aku tidak
melakukan sesuatu apa jang memberi
alasan untuk memasukkan aku kedalam
pendjara".
16 Pendjawat santapan melihat bahwa
baiklah penafsirannja, maka berkatalah
ia kepada Jusuf: "Akupun dalam mimpiku
pula melihat seakan-akan ada tiga buah
bakul berisi kuweh diatas kepalaku.
17 Didalam bakul atas ada pelbagai
matjam penganan buatan djuru roti
santapan Parao; dan burung-burung
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makan itu dari dalam bakul diatas
kepalaku".
18 Djawab Jusuf katanja: "Inilah
tafsirnja: tiga bakul itu artinja tiga hari.
19 Tiga hari lagi, maka Parao
akan mengangkat kepalamu dan
menggantung engkau pada kaju.
Burung-burung akan makan dagingmu
dari atasmu".
20 Dan sungguh-sungguh, pada hari
ketiga, hari ulang tahun Parao, ia
mengadakan djamuan bagi sekalian
pendjawat-pendjawatnja; ia mengangkat
kepala pendjawat minuman dan kepala
pendjawat santapan ditengah-tengah
para pendjawatnja.
21 Ia memulihkan kepala pendjawat
minuman kedjabatannja sebagai
pendjawat minuman, dan dia
menjampaikan piala ketangan Parao;
22 sedangkan kepala pendjawat
santapan itu digantung, sesuai dengan
apa jang telah ditafsirkan Jusuf bagi
mereka.
23 Tetapi kepala pendjawat minuman itu
tidak ingat akan Jusuf, melainkan lupa
akan dia.
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dua tahun kemudian,
Parao mendapat mimpi;
kelihatanlah ia berdiri ditepi sungai Nil;
2 dan tampaklah dari sungai itu naik
tudjuh ekor lembu jang bagus rupanja
dan gemuk badannja; dan lembu-lembu
itu mentjari makan diperumputan
buluh-buluh.
3 Tetapi kemudian kelihatanlah tudjuh
ekor lainnja naik dari sungai Nil itu, jang
buruk rupanja dan kurus badannja, lalu
berdiri disamping lembu-lembu lainnja
jang gemuk itu ditepi sungai.
4 Lembu-lembu, jang buruk rupanja
dan kurus badannja itu, makan ketudjuh
ekor lembu jang bagus rupanja dan
gemuk itu. Lalu bangunlah Parao.
5 Ia tertidur lagi dan mendapat mimpi
jang kedua; tampaklah ada tudjuh bulir
muntjul dari satu tangkai sadja, bernas
lagi bagus.
6 Tetapi kemudian tampaklah muntjul
djuga tudjuh bulir jang kurus dan laju
karena angin timur.
7 Bulir-bulir jang kurus itu mentjaplok
ketudjuh bulir-bulir jang bernas dan
berisi; lalu bangunlah Parao, maka
ternjatalah itu tadi suatu mimpi sadja.

41
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gelisahlah hatinja, dan ia
menjuruh panggil semua djuru tenung
dan semua orang berilmu di Mesir.
Parao mentjeritakan mimpinja kepada
mereka, tetapi tiada seorangpun dapat
menafsirkannja bagi Parao.
9 Lalu berkatalah kepala pendjawat
minuman itu kepada Parao: "Hari ini saja
harus memperingatkan kesalahan saja.
10 Pernah Parao murka kepada
pendjawat-pendjawatnja dan menahan
saja dirumah kepala pasukan pengawal,
saja dan kepala pendjawat santapan.
11 Pada malam jang sama saja dan
dia mendapat mimpi, masing-masing
mendapat mimpinja dengan tafsirnja
sendiri-sendiri.
12 Bersama-sama dengan kami ada
seorang pemuda Hibrani disana, jakni
budak dari kepala pasukan pengawal;
kami mentjeritakan mimpi kami
kepadanja dan ia memberi tafsir kepada
kami selaras dengan mimpi kami
masing-masing.
13 Dan sungguh-sungguh, seperti telah
ditafsirkannja bagi kami, terdjadilah
djuga; saja dipulihkan kedjabatan saja
dan dia digantung.

Kejadian 41.14–19
14 Maka

189

Parao suruh panggil Jusuf,
dan Jusuf tergesa-gesa dikeluarkan dari
pendjara. Ia bertjukur dan berganti
pakaian, lalu pergi menghadap Parao.
15 Kata Parao kepada Jusuf: "Aku
telah bermimpi dan tiada seorangpun
dapat menafsirkannja; tetapi kudengar
orang berkata tentang engkau,
bahwa tjukuplah engkau mendengar
tentang mimpinja sadja untuk dapat
menafsirkannja".
16 Jusuf mendjawab serta berkata
kepada Parao: "Bukannja hamba ini,
melainkan Allah jang akan memberi
djawaban jang menenangkan hati
Parao".
17 Lalu Parao bertutur begini kepada
Jusuf: "Didalam mimpiku kelihatanlah
aku berdiri ditepi sungai Nil
18 dan lihatlah, dari sungai itu naik
tudjuh ekor lembu jang gemuk badannja
dan bagus rupanja, dan lembu-lembu
itu mentjari makan diperumputan
buluh-buluh.
19 Tetapi kemudian tampaklah ada
tudjuh ekor lembu lainnja naik, tak
berdaja, sangat buruk rupanja dan kurus

Kejadian 41.20–25

190

badannja. Belum pernah kulihat jang
seburuk itu diseluruh negeri Mesir.
20 Lembu-lembu jang kurus dan buruk
itu makan ketudjuh ekor lembu jang
gemuk itu tadi.
21 Adapun ketika lembu-lembu itu
masuk kedalam perutnja, sama sekali
tidak nampaklah, bahwa telah masuk
kedalamnja, sebab rupanja sama
buruknja seperti semula. Lalu aku
terdjaga.
22 Kemudian kulihat dalam mimpi pula,
dan tampaklah ada tudjuh bulir jang
bernas dan baik, muntjul dari satu
tangkai.
23 Tetapi kemudian ada tudjuh bulir
jang kering, kurus dan laju karena angin
timur tampak muntjul djuga.
24 Bulir-bulir jang kurus itu mentjaplok
ketudjuh bulir jang baik. Kesemuanja itu
sudah kutjeritakan kepada para djuru
tenung, tetapi tiada seorangpun dapat
menerangkan artinja kepadaku".
25 Sahut Jusuf kepada Parao: "Mimpi
Parao adalah satu sadja. Allah telah
memberitahukan kepada Parao apa jang
hendak dilaksanakannja.
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ekor lembu jang bagus itu
artinja tudjuh tahun; dan ketudjuh bulir
jang baik itu artinja tudjuh tahun djuga.
Djadi hanja merupakan satu mimpi
sadja.
27 Tudjuh ekor lembu kurus dan buruk
jang naik sesudah itu, artinja tudjuh
tahun, dan tudjuh bulir jang tipis dan
laju karena angin timur itu berarti tudjuh
tahun kelaparan.
28 Inilah maksud perkataan jang telah
hamba sampaikan kepada Parao: 'Allah
telah memperlihatkan kepada Parao apa
jang hendak dilaksanakanNja'.
29 Ketahuilah, tudjuh tahun kelimpahan
jang besar akan datang atas seluruh
negeri Mesir.
30 Sesudah itu akan datang tudjuh
tahun kelaparan; seluruh kelimpahan
tadi akan terlupakan dinegeri Mesir;
kelaparan akan menghabiskan negeri ini.
31 Orang tidak akan ingat lagi akan
kelimpahan jang tadinja ada dinegeri ini
oleh sebab kelaparan jang menjusulnja,
karena sangat beratlah adanja.
32 Adapun terulangnja mimpi Parao
sampai dua kali itu berarti: perihal ini
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sudah ada kepastian dari Allah, dan
segera Allah akan melaksanakannja.
33 Sekarang ini baiklah Parao memilih
seseorang jang arif dan bidjaksana dan
memberinja kuasa atas negeri Mesir.
34 Baik djuga Parao bertindak, dengan
mengangkat pengawas-pengawas atas
negeri ini dan memungut seperlima dari
hasil negeri Mesir selama tudjuh tahun
kelimpahan itu.
35 Mereka itu harus mengumpulkan
segala bahan makanan dari tahun-tahun
subur jang akan datang ini dan harus
menimbun gandum dibawah kekuasaan
Parao sebagai persediaan makanan
dikota-kota dan menjimpannja baik-baik.
36 Bahan makanan itu hendaknja
mendjadi persediaan untuk negeri ini,
mengingat tudjuh tahun kelaparan jang
akan menimpa negeri Mesir, supaja
negeri ini djangan sampai binasa karena
kelaparan itu".
37 Perkataan itu berkenan kepada Parao
serta pendjawat-pendjawatnja.
38 Berkata Parao kepada pendjawatpendjawatnja: "Akan kita dapatikah
seseorang jang lebih didjiwai Roh Allah
daripada orang ini?"
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Parao berkata kepada
Jusuf: "Mengingat bahwa Allah telah
memberitahukan kesemuanja itu
kepadamu, maka tiada seorang
djuapun lebih arif dan lebih bidjaksana
daripadamu.
40 Engkaulah jang akan berkuasa atas
istanaku, dan seluruh rakjatku harus
menaati perintah-perintahmu; hanja
karena tachta ini sadjalah aku akan
berada diatasmu".
41 Lagi Parao berkata kepada Jusuf:
"Lihatlah, aku mengangkat engkau atas
seluruh negeri Mesir".
42 Parao lalu melepaskan tjintjin meterai
dari tangannja dan memasangnja
pada tangan Jusuf; ia mengenakan
pakaian lenan halus padanja dan
menggantungkan kalung emas
dilehernja.
43 Ia memerintahkannja menaiki
keretanja pribadi jang kedua, dan orang
berseru dihadapan Jusuf; "Hormat!"
Demikianlah ia melantiknja atas seluruh
negeri Mesir.
44 Berkata Parao kepada Jusuf: "Aku ini
Parao, tetapi tanpa idjinmu tiada seorang
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djuapun boleh mengangkat tangan atau
kakinja diseluruh negeri Mesir".
45 Parao menjebut Jusuf Safnat-Paneah,
dan memberinja Asnat, puteri Potifera
imam di On, djadi isterinja. Adapun
Jusuf keluar mengawasi negeri Mesir.
46 Jusuf berumur tigapuluh tahun,
ketika ia tampil dihadapan Parao, radja
Mesir. Jusuf berangkat meninggalkan
Parao, dan mendjeladjahi seluruh negeri
Mesir.
47 Adapun tanah memberikan hasil jang
bertumpah-ruah selama tudjuh tahun
kelimpahan itu.
48 Maka ia mengumpulkan segala
bahan makanan hasil tudjuh tahun jakni
waktu kelimpahan jang ada dinegeri
Mesir itu dan menaruh bahan makanan
itu dikota-kota; didalam tiap-tiap
kota ditaruhnja bahan makanan jang
dihasilkan ladang-ladang disekitarnja.
49 Jusuf menimbun gandum seperti
pasir dilautan sekian banjaknja, sehingga
orang berhenti menghitungnja, karena
sudah tidak terhitung lagi.
50 Sebelum tahun-tahun kelaparan
mulai, dua orang anak dilahirkan bagi
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Jusuf oleh Asnat, puteri Potifera, imam
di On.
51 Jusuf menamakan jang sulung
Manasse, sebab - demikian katanja "Allah telah membuat aku lupa akan
segala kesusahan dan seisi rumah
bapakku".
52 Jang kedua dinamakannja Efraim,
sebab - demikian katanja - "Allah
mendjadikan aku subur dinegeri
kemalanganku".
53 Kemudian terpenuhilah tudjuh tahun
kelimpahan, jang ada dinegeri Mesir,
54 dan mulai datanglah tudjuh tahun
kelaparan seperti telah dikatakan Jusuf.
Disemua negeri ada kelaparan, tetapi
diseluruh negeri Mesir ada roti.
55 Ketika seluruh negeri Mesir menderita
kelaparan, rakjat berteriak-teriak kepada
Parao meminta roti; maka Parao berkata
kepada semua orang Mesir: "Pergilah
kepada Jusuf; lakukanlah apa jang
dikatakannja kepadamu!"
56 Adapun kelaparan menimpa seluruh
muka bumi; Jusuf membuka segala
lumbung gandum dan mendjual gandum
kepada orang-orang Mesir. Kelaparan
dinegeri Mesir semakin mendahsjat.
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semua negeri datang ke Mesir
untuk membeli gandum dari Jusuf, sebab
kelaparan mendahsjat diseluruh bumi.
1 Jakub melihat, bahwa di Mesir
ada gandum, lalu ia berkata
kepada anak-anaknja:"Mengapa kamu
berpandang-pandangan sadja?"
2 Lagi ia berkata: "Aku telah mendengar,
bahwa di Mesir ada gandum; pergilah
kesana dan belikanlah kita gandum
disana, agar kita dapat hidup dan
djangan mati".
3 Saudara-saudara Jusuf, sebanjak
sepuluh orang, pergi untuk membeli
gandum di Mesir.
4 Adapun Benjamin, adik Jusuf, tidak
dibiarkan Jakub pergi bersama-sama
dengan saudara-saudaranja, sebab
katanja: "Djangan-djangan ia kena
suatu tjelaka".
5 Anak-anak Israel pergi membeli
gandum diantara orang-orang lain jang
sedang bepergian, sebab kelaparan itu
terasa djuga ditanah Kanaan.
6 Adapun Jusuflah jang berkuasa
dinegeri itu, dan iapun jang mendjual
gandum kepada seluruh rakjat tanah itu;

42
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saudara-saudara Jusuf tiba dan mereka
bersudjud dihadapannja.
7 Melihat saudara-saudaranja Jusuf
mengenal mereka, tetapi ia bertindak
sebagai orang asing terhadap mereka.
Ia berbitjara dengan mereka keras-keras
dan berkata kepada mereka: "Dari
manakah kami ini?" Sahut mereka: "Dari
tanah Kanaan, untuk membeli bahan
makanan".
8 Djadi Jusuf mengenal saudarasaudaranja, tetapi mereka tidak
mengenalnja.
9 Teringatlah Jusuf akan mimpi jang
telah didapatinja tentang diri mereka,
lalu ia berkata kepada mereka: "Kamu
ini mata-mata! Kamu telah datang untuk
melihat tempat-tempat jang terbuka
dinegeri ini".
10 Sahut mereka kepadanja: "Bukan,
tuanku. Hamba-hambamu ini datang
untuk membeli makanan.
11 Kami sekalian ini anak dari satu bapa;
kami ini djudjur; hamba-hambamu ini
bukan mata-mata".
12 Tetapi ia berkata kepada mereka:
"Bukan! Sebab kamu telah datang untuk
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melihat tempat-tempat jang terbuka
dinegeri ini".
13 Sahut mereka: "Hamba-hambamu
ini duabelas orang kakak beradik,
anak-keturunan satu bapa ditanah
Kanaan. Adapun jang bungsu sekarang
berada dengan bapa kami, dan jang lain
lagi sudah tidak ada".
14 Maka kata Jusuf kepada mereka:
"Tepat seperti telah kukatakan
kepadamu: kamu ini mata-mata.
15 Inilah suatu hal untuk mengudji
kamu: Demi Parao jang hidup, kamu
tidak akan keluar dari sini, sebelum
adikmu jang bungsu itu datang kemari.
16 Suruhlah salah seorang daripadamu
pergi mengambil adikmu. Dan kamu
sendiri akan ditahan. Perkataanmu
akan diudji, sungguhkah kamu orang
djudjur, atau bukan. Kalau bukan demi
Parao jang hidup, sungguhlah kamu ini
mata-mata".
17 Lalu ia memasukkan mereka kedalam
pendjara selama tiga hari.
18 Pada hari ketiga Jusuf berkata
kepada mereka: "Inilah jang harus kamu
lakukan untuk menjelamatkan hidupmu;
sebab aku takut akan Allah.
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kamu ini djudjur, baiklah
salah seorang dari saudara-saudaramu
tinggal ditempat tahananmu, sementara
kamu pergi membawa gandum jang
dibutuhkan oleh kaum kerabatmu.
20 Bawalah adikmu jang bungsu itu
kepadaku; begitulah perkataanmu
ternjata benar, dan kamu tidak akan
mati". Maka mereka berbuat demikian.
21 Mereka lalu berkata satu sama lain:
"Sungguhlah kita ini menanggung denda
karena adik kita. Sebab ketika kita
melihat kesesakan hatinja tatkala ia
meminta belaskasihan kepada kita, kita
tidak mendengarkannja. Oleh karena itu
kesesakan ini menimpa kita".
22 Ruben mendjawab mereka:
"Bukankah kukatakan kepadamu:
djangan berdosa terhadap anak itu?;
tetapi kamu tidak mendengarkan aku,
dan lihatlah, sekarang darahnja dituntut
kembali".
23 Mereka tidak tahu, bahwa Jusuf
mengerti perkataan mereka, sebab
antara dia dan mereka ada seorang
djurubahasa.
24 Jusuf meninggalkan mereka dan
menangis. Ia kembali lagi dan berbitjara
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kepada mereka. Diambilnja Sjimeon dari
antara mereka, lalu diperintahkannja
supaja dirantai dihadapan mereka.
25 Jusuf memberi perintah, untuk
mengisi tempat-tempat barang
mereka penuh dengan gandum dan
mengembalikan uang mereka masingmasing kedalam karungnja, dan untuk
memberi mereka bekal perdjalanan.
Demikianpun terdjadi pula.
26 Maka gandum mereka muatkan
diatas keledai-keledai mereka, lalu
berangkatlah mereka dari sana.
27 Ditempat bermalam, salah seorang
dari antara mereka membuka karungnja
untuk memberi makan kepada
keledainja, maka dilihatnja uangnja ada
didalam mulut karungnja.
28 Lalu ia berkata kepada saudarasaudaranja: "Uangku dikembalikan;
sungguh, lihatlah didalam karungku!"
Maka lemaslah hati mereka; dengan
gemetar mereka pandang-memandang
seraja berkata: "Apakah jang diperbuat
Allah atas diri kita ini?"
29 Kemudian mereka sampai kepada
Jakub ajah mereka ditanah Kanaan, dan
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mentjeritakan kepadanja apa jang telah
mereka alami:
30 "Orang jang mendjadi tuan negeri
itu dengan kerasnja berbitjara kepada
kami, dan menganggap kami mata-mata
dinegeri itu.
31 Tetapi kami telah berkata kepadanja:
'Kami ini djudjur. Kami bukan mata-mata.
32 Kami ini duabelas orang kakakberadik, anak dari bapa jang sama; jang
satu sudah tidak ada dan jang bungsu
sekarang tinggal bersama dengan ajah
kami ditanah Kanaan.'
33 Orang jang mendjadi tuan negeri itu
berkata kepada kami: 'Inilah jang akan
mendjadi bukti untukku bahwa kamu ini
djudjur: Biarlah salah satu dari antara
saudara-saudaramu tinggal padaku,
bawalah bahan makanan untuk kaum
kerabatmu dan pergilah.
34 Bawalah adikmu jang bungsu itu
kepadaku, maka aku akan tahu, bahwa
kamu bukan mata-mata, melainkan
orang jang djudjur; saudaramu itu akan
kukembalikan kepadamu dan kamu akan
dapat bepergian dengan leluasa dinegeri
ini'."
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ketika mereka
mengosongkan karung mereka,
lihatlah, masing-masing menemukan
pundi-pundinja didalam karungnja.
Sementara melihat pundi-pundinja
itu, mereka dan ajah mereka merasa
ketakutan.
36 Kata Jakub ajah mereka, kepada
mereka: "Kamu menjebabkan aku
kehilangan anak-anakku. Jusuf sudah
tidak ada; Sjimeonpun tidak ada lagi,
dan sekarang Benjamin djuga hendak
kamu bawa. Akulah jang tertimpa segala
kemalangan itu".
37 Maka Ruben berkata kepada ajahnja:
"Kedua anakku boleh kaubunuh, djika
ia tidak kubawa kembali kepadamu.
Pertjajakanlah dia kepadaku, maka dia
akan kubawa kembali kepadamu".
38 Sahutnja: "Anakku ini tidak akan
pergi bersama-sama dengan kamu,
sebab kakaknja sudah mati, dan tinggal
dia sadjalah. Djika ia tertimpa tjelaka
didjalan jang hendak kamu tempuh,
nistjaja kamu membuat aku jang sudah
beruban ini, turun kedalam pratala
karena dukatjita".
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terasa amat beratnja
dinegeri itu.
2 Setelah gandum, jang mereka ambil
dari Mesir habis dimakan, ajah mereka
lalu berkata kepada mereka: "Kembalilah
membeli sedikit bahan makanan untuk
kita".
3 Sahut Juda kepadanja: "Orang itu
telah menjatakan dengan tegasnja
kepada kami: 'Kamu tidak akan melihat
mukaku lagi, djika adikmu tidak ada
sertamu'.
4 Djika engkau bersedia membiarkan
adik kami akan pergi berangkat
bersama-sama dengan kami, maka kami
akan pergi dan membeli bahan makanan
bagimu.
5 Tetapi kalau engkau tidak mau
melepaskannja, kami tidak akan pergi
kesana, sebab orang itu telah berkata
kepada kami: "Kamu tidak akan melihat
mukaku lagi, ketjuali kalau adikmu ada
sertamu".
6 Maka kata Israel: "Mengapa kamu
mendatangkan kemalangan kepadaku,
dengan mengatakan kepada orang itu,
bahwa kamu masih mempunjai seorang
adik!"
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mereka: "Orang itu telah
bertanja-tanja kepada kami tentang
kami sendiri dan tentang kaum kerabat
kami, katanja: 'Bapakmu masih hidup?
Kamu masih mempunjai adik?' Lalu kami
tjeritakan kepadanja sesuai dengan
kata-katanja tadi. Dapatkah kiranja kami
tahu, bahwa ia akan berkata kepada
kami: Bawalah adikmu kemari?"
8 Dan Juda berkata kepada Israel
ajahnja: "Biarlah anak itu pergi
bersama-sama dengan saja. Maka kami
akan bersiap-siap dan berangkat, agar
kita dapat hidup dan djangan mati, jaitu
kami sendiri, engkau dan anak-anak
kami.
9 Sajalah jang menanggung dia;
hendaknja ia kautuntut kembali
daripadaku; djika tidak saja bawa
kembali kepadamu, dan djika tidak
kuantarkan kedepanmu, maka selama
hidup saja bersalah terhadap dirimu.
10 Sekiranja kita tidak menunda-nunda,
nistjaja kami sekarang telah pulang
untuk kedua kalinja".
11 Maka berkatalah ajah mereka Israel
kepada mereka:"Djika demikian halnja,
berbuatlah begini sadja: Bawalah
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didalam tempat gandummu hasil-hasil
tanah ini jang terbaik, dan bawalah
itu sebagai persembahan bagi orang
itu, jaitu sedikit balsam, sedikit madu,
damar dan mur, buah tamar dan buah
badam.
12 Bawalah sertamu uang untuk kedua
kalinja, dan kembalikanlah sendiri uang
jang ditaruh dalam karungmu itu, karena
mungkin itu suatu kekilafan.
13 Dan bawalah adikmu djuga, lalu
berangkatlah dan kembalilah kepada
orang itu.
14 Semoga berkat Allah jang Mahakuasa
kamu berkenan kepada orang itu,
sehingga saudaramu jang lain
serta Benjamin diizinkannja pulang
menjertaimu. Adapun aku ini, djika aku
musti kehilangan anak-anakku, biarlah
aku kehilangan".
15 Orang-orang mengambil
persembahan itu; mengambil pula
djumlah uang lipat dua dan Benjamin,
lalu berangkat pergi ke Mesir, dan
menghadap Jusuf.
16 Ketika Jusuf melihat, bahwa Benjamin
ada beserta mereka, ia berkata kepada
kepala rumah-tangganja: "Bawalah
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orang-orang itu masuk kedalam rumah,
sembelihlah hewan dan sediakanlah
makanan, sebab mereka itu akan makan
bersama-sama dengan aku siang hari
nanti".
17 Maka orangnja berbuat menurut kata
Jusuf, dan membawa mereka masuk
kedalam rumah Jusuf.
18 Orang-orang itu ketakutan, karena
mereka dibawa masuk kedalam rumah
Jusuf dan berkata: "Karena uang, jang
pada pertama kali itu diketemukan
kembali didalam karung-karung kitalah,
maka kita dibawa masuk kemari, untuk
disergap, diserbu dengan tiba-tiba dan
didjadikan budak, dan keledai-keledai
kita begitu djuga".
19 Maka mereka mendekati kepala
rumah-tangga Jusuf dan berkata
kepadanja didepan pintu:
20 "Maaf, tuan!" kata mereka, "Dahulu
kami pernah datang sekali untuk
membeli bahan makanan;
21 dan ketika kami sampai ketempat
bermalam, dan kami membuka karung
kami, lihatlah, uang masing-masing ada
dimulut karungnja, uang kami tepat
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menurut perhitungannja; maka itu kami
bawa kembali.
22 Kami membawa djuga uang lain,
untuk membeli bahan makanan. Kami
tidak tahu, siapa jang meletakkan uang
kami didalam karung kami".
23 Sahutnja: "Tenteramlah sadja!
Djangan takut! Allahmu, Allah bapamu
jang memberi kamu harta didalam
karungmu. Uangmu sudah sampai
ketanganku". Kemudian ia membawa
Sjimeon kepada mereka.
24 Kepala rumah-tangga membawa
orang-orang itu masuk kedalam
rumah Jusuf. Mereka diberinja air,
untuk mentjutji kaki. Keledai-keledai
merekapun diberinja makanan.
25 Kemudian mereka menjiapkan
persembahan mereka, mendjelang
kedatangan Jusuf ditengah hari, sebab
mereka telah mendengar, bahwa mereka
akan makan disitu.
26 Ketika Jusuf masuk kedalam rumah,
sumbangan jang mereka bawa mereka
persembahkan, dan mereka bersudjud
kepadanja.
27 Ia menanjakan keadaan mereka;
kemudian ia berkata: "Bagaimana
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keadaan ajahmu jang sudah tua itu,
seperti telah kamu tjeritakan itu? Apakah
ia masih hidup?"
28 Sahut mereka: "Hamba tuan, ajah
kami, baik-baik sadja; ia masih hidup";
dan mereka berlutut, lalu bersudjud.
29 Jusuf melajangkan pandangannja,
dan melihat Benjamin adiknja jang seibu
dengan dia, lalu ia berkata: "Inikah
adikmu jang bungsu, seperti telah
kamu tjeritakan kepadaku itu?" Dan ia
menjambung: "Semoga Allah memberi
rahmat kepadamu, anakku!"
30 Karena Jusuf amat terharu hatinja
karena adiknja, ia tergesa-gesa
mentjari tempat akan menangis. Ia
masuk kedalam kamarnja sendiri, dan
menangis disitu.
31 Setelah membasuh mukanja, ia
keluar, serta menahan diri, dan berkata:
"Hidangkanlah makanan-makanan!"
32 Lalu makanan dihidangkan, bagi
Jusuf tersendiri, bagi mereka tersendiri,
dan bagi orang-orang Mesir, jang
makan bersama-sama dengannja, djuga
tersendiri, sebab orang-orang Mesir
tidak mau makan bersama-sama dengan
orang-orang Hibrani; karena hal itu
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adalah sesuatu jang oleh orang-orang
Mesir dianggap tidak pantas.
33 Mereka dipersilakan duduk didepan
Jusuf, dari jang sulung sampai
jang bungsu menurut kedudukan
masing-masing; maka mereka itu
berpandang-pandangan dengan
keheran-heranan.
34 Dan Jusuf menjuruh menjadjikan
bagian-bagian dari hidangan jang ada
didepannja sendiri kepada mereka;
dan apa jang disadjikan kepada
Benjamin lima kali melebihi hidanganhidangan bagi mereka semuanja.
Kemudian mereka itu minum-minum
dan bersenang-senang dengan dia.
1 Ia lalu memerintahkan kepada
kepala rumah-tangganja:
"Isilah karung orang-orang itu dengan
bahan makanan sebanjak mereka
dapat membawa dan letakkanlah
masing-masing uang dimulut karungnja.
2 Pialaku, jakni piala jang perak,
hendaknja kautaruh dimulut karung
anak jang termuda itu, dengan uang
gandumnja". Demikian diperbuatnja
menurut perkataan Jusuf.
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waktu fadjar menjingsing,
orang-orang itu diizinkan pergi beserta
keledai-keledai mereka.
4 Baru sadja mereka keluar dari kota
dan belum djauh, maka Jusuf berkata
kepada kepala rumah-tangganja:
"Bersiap-siaplah: kedjarlah orang-orang
itu. Dan djika mereka itu kaususul,
katakanlah kepada mereka: "Mengapa
kamu telah membalas baik dengan
djahat?
5 Bukankah itulah jang biasanja dipakai
oleh tuanku untuk minum dan untuk
meramal. Sungguh perbuatan djahatlah
jang kamu lakukan itu!"
6 Maka ia menjusul mereka dan
menjampaikan perkataan itu kepada
mereka.
7 Sahut mereka kepadanja: "Mengapa
tuanku berkata demikian? Djauhlah
hamba-hambamu ini untuk melakukan
perbuatan serupa itu!
8 Lihatlah, uangnja jang kami
ketemukan dimulut karung kami, telah
kami bawa kembali dari tanah Kanaan.
Bagaimana mungkin kami mentjuri
perak atau emas dari rumah tuanmu?
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diantara hamba-hambamu
kedapatan mempunjai piala itu, biarlah
ia mati, dan kami sendiripun bersedia
mendjadi budak tuan".
10 Maka ia berkata: "Baik! Djadilah
menurut perkataanmu! Siapa kedapatan
mempunjai piala itu, akan mendjadi
budakku, tetapi kamu lain-lainnja akan
bebas".
11 Segera mereka masing-masing
menurunkan karungnja ketanah dan
membuka karungnja sendiri.
12 Lalu ia menggeledah mereka, mulai
pada jang sulung dan berachir pada jang
bungsu. Maka diketemukanlah piala itu
didalam karung Benjamin.
13 Mereka lalu mengojak-ngojakkan
pakaian mereka, dan setelah masingmasing memuati keledainja lagi, mereka
kembali kekota.
14 Ketika Juda dan saudara-saudaranja
sampai kerumah Jusuf, ia masih
ada disitu; mereka lalu bersudjud
menghadapnja.
15 Kata Jusuf kepada mereka:
"Perbuatan apa telah kamu lakukan
ini? Tidakkah kamu tahu, bahwa
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orang seperti aku ini tentu dapat
meramalkannja?"
16 Lalu Juda berkata: "Apa hendak
kami katakan kepada tuan? Keterangan
apa hendak kami berikan? Bagaimana
kami dapat membenarkan diri kami?
Allah telah membuktikan kesalahan
hamba-hambamu. Kini kami mendjadi
budak tuan, baik kami sendiri maupun
orang jang kedapatan membawa piala
itu".
17 Tetapi ia menjahut: "Djauhlah dari
padaku akan berbuat demikian! Orang
jang kedapatan membawa piala itu,
akan mendjadi budakku. Adapun kamu,
pulanglah kepada ajahmu dengan
amannja".
18 Juda lalu mendekatinja dan berkata
kepadanja: "Tuanku, perkenankanlah
hamba ini mengutjapkan sepatah kata
terhadap tuanku dan djanganlah murka
tuan berkobar-kobar terhadap hambamu
ini, sebab tuan adalah sederadjat dengan
Parao.
19 Tuan telah menanjakan kepada
hamba-hamba ini: 'Kamu masih
mempunjai ajah atau adik?'
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kami telah mendjawab kepada
tuan: 'Kami masih mempunjai bapak
jang sudah tua dan ada seorang anak
jang masih muda, lahir dimasa tuanja;
tetapi kakaknja sudah mati; hanja dia
sendirilah jang tinggal dari ibunja dan ia
amat disajangi ajahnja.'
21 Kemudian tuan berkata kepada
hamba-hamba ini: 'Bawalah dia
kemari kepadaku, dan biarlah mataku
memandang dia'.
22 Kami telah mendjawab kepada tuan:
'Anak ini tidak dapat meninggalkan
bapaknja; apabila ia meninggalkan
bapaknja, nistjaja bapaknja akan mati'.
23 Kemudian tuan telah berkata kepada
hamba-hambamu ini: 'Djika kamu
tidak membawa adikmu jang bungsu
bersama-sama dengan kamu, maka
kamu tidak akan menghadap aku lagi'.
24 Kami telah pulang kepada
hambamu bapak kami, dan kami
telah memberitahukan perkataan tuan
kepadanja.
25 Ketika bapak kami berkata kepada
kami: 'Kembalilah untuk membeli sedikit
bahan makanan',
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kami telah berkata kepadanja:
'Kami tidak dapat pergi kesana.
Djika adik kami jang bungsu ada
bersama-sama dengan kami, maka kami
akan pergi, sebab kami tidak dapat
menghadap beliau, djika adik kami jang
bungsu tidak ada bersama-sama dengan
kami'.
27 Hamba tuan, bapak kami, telah
berkata kepada kami: 'Kamu tahu,
bahwa isteriku telah melahirkan dua
anak bagiku.
28 Jang satu telah pergi daripadaku,
dan aku telah berkata: Sudah pastilah,
ia telah dikerkah-kerkah binatang buas.
Hingga sekarang aku tidak melihatnja
kembali.
29 Djika kamu mengambil anak ini pula,
dan ia tertimpa ketjelakaan, maka kamu
menjebabkan aku jang beruban ini,
turun kedalam pratala karena dukatjita.'
30 Nah sekarang, apabila saja datang
lagi kepada hamba tuan bapak kami, dan
anak ini tidak ada beserta kami, padahal
djiwanja begitu erat-erat tertambat
padanja,
31 maka bila ia melihat, bahwa anak
ini tidak ada, nistjaja ia akan mati, dan
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hamba-hambamu ini akan mendjadi
sebab hambamu ajah kami, jang sudah
beruban, turun kedalam pratala dengan
dukatjita.
32 Sebab hambamu sendiri telah
menanggung anak ini kepada bapak dan
berkata: 'Djika aku tidak membawanja
kembali kepadamu, aku akan bersalah
terhadap ajahku selama hidup'.
33 Nah sekarang, biarlah hambamu
sendiri tinggal sebagai budak tuan
akan ganti anak ini, dan biarlah anak
ini pulang bersama-sama dengan
saudara-saudaranja.
34 Bagaimana mungkin saja akan
pulang kepada bapak saja, djika anak
ini tidak menjertai saja? Tidak mau saja
melihat malapetaka jang akan menimpa
bapak saja!"
1 Maka Jusuf tidak dapat menahan
diri lagi didepan semua orang jang
berdiri didekatnja; ia berseru: "Suruhlah
keluar sekalian orang dari hadapanku".
Maka tiada seorang tinggal didekatnja
lagi, ketika ia memperkenalkan dirinja
kepada saudara-saudaranja.
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menangis keras-keras, sehingga
terdengar oleh orang-orang Mesir, dan
oleh penghuni istana Parao djuga.
3 Jusuf berkata kepada saudarasaudaranja: "Aku ini Jusuf. Bapak
masih hidup?" Saudara-saudaranja tidak
mendjawabnja, sebab amat takutlah
mereka itu memandangnja.
4 Lalu berkata Jusuf kepada saudarasaudaranja: "Dekatilah aku!" Maka
mereka mendekat. Lagi ia berkata: "Aku
ini Jusuf saudaramu, jang telah kamu
djual ke Mesir.
5 Sekarang djanganlah bersusah-susah
dan djangan menjalahkan dirimu, karena
kamu telah mendjual aku kemari, sebab
demi keselamatan hidupmu Allah telah
mengutusku kemari mendahului kamu.
6 Ketahuilah, kelaparan sudah dua
tahun berlangsung dinegeri ini dan
masih lima tahun lagi tanah tidak
dikerdjakan pun tiada panen.
7 Tetapi Allah telah mengutus aku
kemari mendahului kamu, untuk
mendjamin bagimu keturunan didunia
ini, dan untuk memelihara hidupmu
mendjadi suatu golongan besar jang
akan selamat.

Kejadian 45.8–13
8 Djadi

217

bukan kamulah, jang mengirim
aku kemari, melainkan Allah. Aku telah
diangkatNja djadi "bapa" bagi Parao, dan
djadi tuan atas seluruh istananja dan
penguasa atas seluruh tanah Mesir.
9 Segera kembalilah kepada bapak dan
katakanlah kepadanja: Beginilah kata
Jusuf anakda: 'Allah telah mengangkat
saja djadi tuan atas seluruh Mesir.
Datanglah kepada saja dan djangan
menunda-nunda.
10 Engkau akan tinggal ditanah Gosjen
dan tinggal dekat pada saja, jaitu bapak,
serta anak tjutjumu, lagi ternak ketjil
maupun besar, dan segala kepunjaan
bapak.
11 Disana saja akan memelihara bapak,
sebab masih ada lima tahun kelaparan
lagi, agar bapak djangan sampai
djatuh dalam kemiskinan, seperti pula
keluargamu dan mereka semua jang ada
didalam kuasamu'.
12 Nah, kamu telah menjaksikan
dengan mata kepala sendiri, begitu pula
Benjamin adikku, bahwa itu kata-kataku
sendiri, jang kuutjapkan kepadamu.
13 Tjeritakanlah kepada bapak segala
kemuliaanku di Mesir dan semuanja jang
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telah kamu lihat. Dan segera bawalah
bapak kemari".
14 Lalu ia memeluk leher Benjamin
adiknja, dan menangis; dan
Benjaminpun menangis dalam
pelukannja.
15 Ia mentjium semua saudaranja dan
menangis sambil memeluknja. Kemudian
saudara-saudaranja bertjakap-tjakap
dengan dia.
16 Kabar itu sampai keistana Parao:
"Saudara-saudara Jusuf telah datang".
Berita itu berkenan kepada Parao serta
pendjawat-pendjawatnja.
17 Berkata Parao kepada Jusuf:
"Katakanlah kepada saudarasaudaramu: Lakukanlah ini: Muatilah
binatang-binatangmu dan berangkatlah;
pergilah ketanah Kanaan.
18 Djemputlah bapakmu dan kerabatnja
dan datanglah kemari kepadaku. Kamu
akan kuberi barang-barang jang terbaik
dari negeri Mesir. Kamu akan makan dari
kesuburan negeri ini.
19 Dan engkau perintahkanlah kepada
mereka: Lakukanlah ini: bawalah
dari negeri Mesir kereta-kereta untuk
anak-anakmu serta isteri-isterimu.
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Naikkanlah bapakmu diatasnja, dan
datanglah kemari.
20 Djanganlah menjesalkan apa jang
harus kamu tinggalkan, sebab barangbarang jang terbaik dari negeri Mesir
akan mendjadi milikmu".
21 Itupun dilakukan anak-anak Israel.
Jusuf memberi mereka kereta menurut
perintah Parao, pun pula perbekalan
untuk perdjalanan.
22 Mereka masing-masing diberinja
sesalin pakaian, tetapi Benjamin
diberinja tigaratus sjikal perak dan lima
salin pakaian.
23 Dan bagi ajahnja ia mengirimkan
sepuluh keledai dengan muatan barangbarang jang terbaik dari Mesir, dan
sepuluh keledai betina dengan muatan
gandum, roti dan makanan lainnja untuk
perdjalanan ajahnja.
24 Kemudian saudara-saudaranja
diizinkannja pergi; dan ketika mereka
berangkat ia berkata: "Djangan
bertengkar didjalan".
25 Mereka pergi dari Mesir dan sampai
ketanah Kanaan, dirumah Jakub ajah
mereka.
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mengabarkan kepadanja:
"Jusuf masih hidup; ia malahan berkuasa
atas seluruh negeri Mesir". Tetapi hati
Jakub tetap dingin, sebab ia tidak
pertjaja akan mereka.
27 Tetapi setelah mereka menjampaikan
segala perkataan, jang telah diutjapkan
oleh Jusuf kepada mereka, dan setelah
ia melihat kereta-kereta, jang telah
dikirim Jusuf untuk mendjemputnja,
maka semangat Jakub ajah mereka
hidup kembali.
28 Dan Israel berkata:"Tjukuplah! Jusuf
anakku masih hidup. Aku hendak pergi
dan melihatnja, sebelum aku mati".
1 Israel berangkat dengan segala
kepunjaannja. Ia sampai ke
Beersjeba, dan mempersembahkan
kurban-kurban kepada Allah Ishak
ajahnja.
2 Allah bersabda kepada Israel didalam
penglihatan dimalam hari: "Jakub,
Jakub". Sahutnja: "Saja".
3 Lagi Allah bersabda: "Aku ini Allah,
Allah ajahmu. Djangan takut pergi ke
Mesir, sebab disana engkau akan Kubuat
mendjadi bangsa besar.
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akan pergi menjertaimu ke Mesir,
dan Aku sendiri akan membawamu
kembali. Jusuf akan meletakkan
tangannja diatas matamu".
5 Jakub lalu berangkat dari Beersjeba.
Dan anak-anak Israel menaikkan
Jakub ajah mereka, anak-anak serta
isteri-isteri mereka diatas kereta-kereta,
jang telah dikirimkan Parao untuk
mengangkutnja.
6 Mereka membawa kawanan mereka
dan harta-benda, jang telah mereka
peroleh ditanah Kanaan, dan mereka
sampai ke Mesir, jaitu Jakub bersama
seluruh keturunannja.
7 Putera-puteranja bersama anak-anak
mereka, dan puteri-puterinja bersama
tjutju-tjutjunja perempuan dan seluruh
keturunannja dibawanja ke Mesir.
8 Inilah nama anak-anak Israel jang
datang ke Mesir, jakni Jakub dan
anak-anaknja. Ruben anak sulung Jakub.
9 Anak-anak Ruben ialah Henoch, Pallu,
Chesron dan Karmi.
10 Anak-anak Sjimeon ialah Jemuel,
Jamin, Ohad, Jakin, Sochar, dan Sjaul,
anak seorang perempuan Kanaan.
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Levi ialah Gersjon, Kehat

dan Merari.
12 Anak-anak Juda ialah Er, Onan, Sjela,
Peres dan Zerach. Tetapi Er dan Onan
sudah mati ditanah Kanaan. Anak-anak
Peres ialah Chesron dan Chamul.
13 Anak-anak Issakar ialah Tola, Puwwa,
Job dan Sjimron.
14 Anak-anak Zebulon ialah Sered, Elon
dan Jachleel.
15 Itulah anak-anak laki-laki, jang
telah dilahirkan Lea bagi Jakub di
Paddan Aram, dan lagi Dina, anaknja
perempuan. Djumlah anak-anak laki-laki
dan anak-anaknja perempuan ada
tigapuluh tiga orang.
16 Anak-anak Gad ialah Sifjon, Chaggi,
Sjuni, Esbon, Eri, Arodi dan Areli.
17 Anak-anak Asjer ialah Jimna, Jisjwa,
Jisjwi, Beri'a dan lagi Serah, saudara
perempuan mereka. Anak-anak Beri'a
ialah Cheber dan Malkiel.
18 Itulah anak-anak Zilpa, jang
diberikan oleh Laban kepada Lea,
anak perempuannja; dia melahirkan
enambelas orang tadi bagi Jakub.
19 Anak-anak Rachel, isteri Jakub, ialah
Jusuf dan Benjamin.
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telah mendapat anak di Mesir,
jakni Manasse dan Efraim, jang telah
dilahirkan baginja oleh Asnat anak
Potifera, imam di On.
21 Anak-anak Benjamin ialah Bela,
Beker, Asjbel, Gera, Naaman, Echi, Rosj,
Mupim, Chupim dan Ard.
22 Itulah anak-anak jang telah
dilahirkan Rachel bagi Jakub, seluruhnja
berdjumlah empatbelas orang.
23 Anak-anak Dan ialah Chusjim.
24 Anak-anak Neftali ialah Jachseel,
Guni, Jeser dan Sjillem.
25 Itulah anak-anak Bilha, jang
diberikan oleh Laban kepada Rachel,
anak perempuannja; dia melahirkan
tudjuh orang itu tadi bagi Jakub.
26 Semua orang, jang datang ke Mesir
bersama-sama dengan Jakub dan
berasal daripadanja, tidak terhitung
isteri-isteri anak-anak Jakub, berdjumlah
enampuluh enam orang.
27 Anak-anak Jusuf jang telah dilahirkan
baginja di Mesir, ada dua orang. Djadi
djumlah orang dari keluarga Jakub jang
tiba di Mesir ada tudjuhpuluh orang.
28 Israel mengutus Juda lebih dahulu
kepada Jusuf, untuk menghadapnja di
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Gosjen. Maka sampailah mereka ke
Gosjen.
29 Jusuf lalu memasang keretanja dan
bertolak menjambut Israel ajahnja di
Gosjen. Maka ketika ia berhadapan
dengan ajahnja, ia memeluk lehernja,
dan lama menangis dalam pelukannja.
30 Kata Israel kepada Jusuf: "Sekarang
biarlah aku mati, setelah melihat
mukamu dan tahu, bahwa engkau masih
hidup".
31 Kemudian Jusuf berkata kepada
saudara-saudaranja serta keluarga
bapaknja: "Aku hendak pergi
memberitahukan kepada Parao;
kepadanja aku akan berkata: 'Saudarasaudara saja serta keluarga bapak saja,
jang tinggal ditanah Kanaan, sudah
datang mengundjungi saja.
32 Orang-orang itu adalah gembala
pemilik ternak. Mereka telah membawa
ternak mereka ketjil maupun besar dan
segala kepunjaan mereka kemari'.
33 Apabila Parao memanggil kamu dan
bertanja: 'Apakah pekerdjaanmu?'
34 djawablah: 'Hamba-hamba ini pemilik
ternak sedjak masa ketjil kami hingga
sekarang, seperti djuga nenek-mojang
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kami.' - Demikianlah kamu boleh tinggal
ditanah Gosjen". Adapun orang Mesir
mengedjikan gembala-gembala domba
dan kambing.
1 Maka Jusuf pergi
memberitahukan kepada
Parao serta berkata: "Ajah dan
saudara-saudara saja bersama ternak
mereka ketjil maupun besar dan segala
kepunjaannja telah datang dari tanah
Kanaan, dan sekarang mereka berada
ditanah Gosjen".
2 Adapun ia membawa lima orang
dari kalangan saudara-saudaranja, dan
mereka diperkenalkannja kepada Parao.
3 Dan Parao bertanja kepada saudarasaudaranja: "Apakah pekerdjaanmu?"
Sahut mereka kepada Parao: "Hambahamba ini adalah gembala, seperti djuga
nenek-mojang kami".
4 Mereka berkata pula kepada
Parao: "Kami datang untuk tinggal
dinegeri ini selaku orang asing, sebab
tiada perumputan lagi bagi domba
serta kambing hamba-hamba ini,
sungguh amat berat kelaparan terasa
menekan ditanah Kanaan. Sekarang
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perkenankanlah hamba-hamba ini
tinggal ditanah Gosjen".
5 Maka berkata Parao kepada Jusuf:
"Bapakmu dan saudara-saudaramu telah
datang kepadamu.
6 Negeri Mesir tersedia bagimu.
Berikanlah bagian terbaik dinegeri ini
kepada ajah serta saudara-saudaramu
akan tempat kediaman; biarlah mereka
tinggal ditanah Gosjen. Dan djika
engkau tahu, diantara mereka ada orang
jang tjakap, angkatlah mereka djadi
pengawas ternak kepunjaanku".
7 Kemudian Jusuf membawa Jakub
ajahnja masuk dan memperkenalkannja
kepada Parao. Maka Jakub
menjampaikan restunja kepada
Parao.
8 Dan Parao bertanja kepada Jakub:
"Berapa tahunkah usiamu?"
9 Sahut Jakub kepada Parao:"Djumlah
tahun pengembaraan saja ada seratus
tigapuluh tahun; sedikit dan buruklah
tahun-tahun hidup saja lagipula tidak
mentjapai djumlah tahun hidup nenekmojang saja selama pengembaraannja".
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Jakub mengutjap selamat
kepada Parao, lalu mundur dari hadapan
Parao.
11 Jusuf memberi ajah serta saudarasaudaranja tempat kediaman dan tanah
milik dinegeri Mesir, dibagian jang
terbaik dinegeri itu, ditanah Ramses,
seperti telah diperintahkan Parao.
12 Jusuf membekali bapaknja, saudarasaudaranja serta seluruh keluarga
bapaknja dengan roti menurut djumlah
anak-kerabat mereka.
13 Adapun diseluruh negeri tiada roti
lagi, sebab kelaparan amat dahsjatnja,
sehingga tanah Mesir dan tanah Kanaan
tidak berdaja lagi karena kelaparan itu.
14 Jusuf mengumpulkan segala uang
jang terdapat di Mesir dan ditanah
Kanaan akan ganti gandum jang mereka
beli, dan diserahkannja uang itu kepada
istana Parao.
15 Setelah uang dinegeri Mesir dan
ditanah Kanaan habis, maka sekalian
orang Mesir datang menghadap Jusuf
dan berkata kepadanja: "Berilah kami
roti. Mengapa kami mesti mati dihadapan
tuan, karena uang sudah habis?"
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Jusuf: "Serahkanlah ternakmu
dan kamu akan kuberi roti akan ganti
ternakmu, kalau sudah tiada uang lagi".
17 Mereka datang membawa ternak
mereka kepada Jusuf, dan Jusuf memberi
mereka roti akan ganti kuda, kawanan
ternak ketjil maupun besar dan keledai;
ia membekali mereka dengan roti akan
ganti segala ternak mereka pada tahun
itu.
18 Setelah tahun itu lewat, mereka
datang kepadanja pada tahun jang
kedua, serta berkata kepadanja:
"Kami tidak akan menjembunjikan
terhadap tuan, bahwa segenap uang dan
kawanan-kawanan ternak kami sudah
beralih ketangan tuan; tidak tinggal
apa-apa lagi bagi tuan, selain tubuh
kami dan tanah kami.
19 Mengapa kami mesti mati dihadapan
tuan, kami serta tanah kami? Belilah
diri kami dan tanah kami dengan roti;
kami serta tanah kami akan mendjadi
budak-bawahan Parao. Berilah kami
benih, agar kami tetap hidup dan
djangan mati, dan tanah kami djangan
mendjadi tandus".

Kejadian 47.20–24
20 Maka

229

Jusuf memperoleh segala
tanah di Mesir bagi Parao, sebab
orang-orang Mesir mendjual tanahnja
masing-masing, karena kelaparan
menekan mereka; maka negeri itu
mendjadi kepunjaan Parao.
21 Dan rakjat diperhambakannja, dari
udjung jang satu keudjung lain diwilajah
Mesir.
22 Hanja tanah para imam tidak
dibelinja, sebab para imam diberi
tundjangan oleh pihak Parao; mereka
hidup dari tundjangan jang diberikan
Parao kepada mereka. Itulah sebabnja
mereka tidak mendjual tanah mereka.
23 Kata Jusuf kepada rakjat: "Lihatlah,
kini kamu serta tanahmu kuperoleh bagi
Parao. Inilah benih bagimu; taburkanlah
diladang-ladang.
24 Tetapi dimusim panen seperlima
bagian harus kamu berikan kepada
Parao; empat bagian lainnja adalah
untukmu, untuk benih bagi ladangmu
dan untuk makanan bagimu dan bagi
orang-orang jang ada dirumahmu,
dan untuk makanan bagi orang-orang
tanggunganmu".
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mereka: "Tuan telah
menjelamatkan hidup kami. Asal
kami mendapat kerelaan dihadapan
tuan, maka kami menghamba kepada
Parao".
26 Jusuf mendjadikan hal itu
undang-undang, jang masih berlaku
sampai sekarang mengenai tanah di
Mesir:"Seperlima untuk Parao"; hanja
tanah para imam tidak mendjadi
kepunjaan Parao.
27 Israel tinggal dinegeri Mesir, ditanah
Gosjen. Mereka berakar disitu, djadi
subur dan pesat bertambah-tambah
djumlahnja.
28 Dinegeri Mesir Jakub hidup
tudjuhbelas tahun lamanja; dan umur
Jakub, jaitu masa hidupnja, adalah
seratus empatpuluh tudjuh tahun.
29 Ketika telah dekatlah saat Israel
akan mati, dipanggilnja Jusuf anaknja
lalu ia berkata kepadanja:"Djika aku
mendapat kerelaan padamu, taruhlah
tanganmu dibawah pangkal pahaku dan
tundjukkanlah kebaikan dan kesetiaan
kepadaku: djanganlah aku sampai
dikuburkan di Mesir.
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aku sudah dibaringkan
bersama dengan nenek-mojangku,
hendaklah aku kauangkut dari Mesir dan
kaukuburkan didalam kubur mereka".
Sahut Jusuf: "Saja akan berbuat sesuai
dengan perkataanmu".
31 Lalu Jakub berkata: "Bersumpahlah
kepadaku!" Maka Jusuf bersumpah
kepadanja, dan Israel bersudjud disudut
kepala pembaringannja.
1 Sesudah kedjadian-kedjadian
itu, ada orang mengatakan
kepada Jusuf: "Ketahuilah, bapakmu
sakit". Maka ia membawa sertanja kedua
anaknja, jaitu Manasse dan Efraim.
2 Orang memberitahukannja kepada
Jakub dan berkata: "Lihatlah, Jusuf
anakmu telah datang kepadamu". Israel
lalu mengumpulkan segala kekuatannja
dan duduk diatas pembaringannja.
3 Kata Jakub kepada Jusuf: "Allah jang
Mahakuasa telah menampakkan diri
kepadaku di Luz, ditanah Kanaan; Ia
telah memberkati aku.
4 Dan Ia telah bersabda kepadaku:
'Lihatlah, engkau akan Kudjadikan subur
dan akan Kulipatgandakan; engkau akan
Kudjadikan sekumpulan bangsa-bangsa,
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dan Aku akan memberikan tanah ini
kepada keturunanmu kelak untuk
mendjadi milik selama-lamanja.'
5 Nah sekarang, kedua anakmu jang
dilahirkan bagimu dinegeri Mesir
sebelum aku datang kepadamu di
Mesir, jaitu Efraim dan Manasse, akan
bersama-sama mendjadi anakku seperti
Ruben dan Sjimeon.
6 Tetapi anak-anak jang telah
kauperoleh sesudah mereka, akan
tetap mendjadi anakmu. Akan warisan
mereka: mereka akan disebut dengan
nama saudara-saudaranja.
7 Adapun aku ini, ketika aku kembali
dari Paddan, Rachel telah meninggal
disampingku ditanah Kanaan, didjalan
beberapa djauh sebelum sampai ke
Efrata; ia telah kumakamkan didjalan ke
Efrata, jaitu Betlehem".
8 Israel melihat kedua anak Jusuf, lalu
bertanja: "Siapakah mereka ini?"
9 Sahut Jusuf kepada bapanja:
"Ini anak-anak saja, jang telah
dianugerahkan Allah kepada saja disini".
Lalu Jakub berkata: "Bawalah mereka
kepadaku, agar mereka kuberkati".
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Israel sudah kabur karena
tuanja, ia tidak dapat melihat lagi.
Jusuf mendekatkan mereka kepadanja
dan Israel mentjiumnja dan memeluk
mereka.
11 Kata Israel kepada Jusuf: "Tidaklah
kusangka, bahwa aku akan melihat
kembali mukamu, dan lihatlah, Allah
telah membuat aku melihat pula
keturunanmu".
12 Lalu Jusuf menarik mereka dari
tengah-tengah lutut bapaknja, dan ia
bersudjud.
13 Jusuf memegang mereka berdua,
Efraim dengan tangan kanannja, supaja
ia ada disebelah kiri Israel, dan Manasse
dengan tangan kirinja, supaja ia ada
disebelah kanan Israel; lalu mereka
didekatkan kepadanja.
14 Lalu Israel mengulurkan tangan
kanannja, ditumpangkannja diatas
kepala Efraim, meskipun ia adalah
jang bungsu, dan tangan kirinja diatas
kepala Manasse, hingga tangannja
bersengkalang. Padahal Manasse adalah
jang sulung.
15 Israel lalu memberkati Jusuf dengan
berkata: "Semoga Allah, - dihadiratNja
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telah menempuh djalan nenek-mojangku
Ibrahim dan Ishak, - Semoga Allah, jang
telah menggembalakan aku sedjak aku
ada hingga hari ini,
16 Semoga Malaikat, jang telah
melepaskan daku dari segala
malapetaka, memberkati anakanak ini! Mudah-mudahan pada mereka
disebut-sebut namaku, dan nama
nenek-mojangku, Ibrahim dan Ishak!
Mudah-mudahan mereka bertambahtambah dan berlipatganda dimuka
bumi!"
17 Jusuf melihat, bahwa bapaknja
menumpangkan tangan kanannja diatas
kepala Efraim, dan itu dianggapnja
tidak baik. Maka dipegangnja tangan
bapaknja, untuk dipindahkan dari atas
kepala Efraim keatas kepala Manasse,
18 dan Jusuf berkata kepada
bapaknja:"Djangan begitu pak, sebab
inilah jang sulung; tumpangkanlah
tangan kananmu diatas kepalanja".
19 Tetapi bapaknja menolak serta
berkata: "Aku tahu, nak, aku tahu. Dia
djuga akan mendjadi suatu bangsa,
dia djuga akan mendjadi besar. Namun
adiknja akan lebih besar daripadanja
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dan keturunannja akan mendjadi
sekelompok bangsa-bangsa".
20 Pada hari itu djuga ia memberkati
mereka serta berkata: "Atas dirimulah
umat Israel akan mengutjapkan
berkat seraja berkata: 'Semoga Allah
memperlakukan engkau seperti Efraim
dan Manasse!'" Djadi ia menempatkan
Efraim sebelum Manasse.
21 Kemudian Israel berkata kepada
Jusuf: "Lihatlah, aku kelak akan mati.
Tetapi Allah akan menjertai kamu dan
menghantar kamu kembali ketanah
nenek-mojangmu.
22 Adapun aku memberi engkau satu
punggung gunung lebih daripada
saudara-saudaramu, jaitu daerah jang
telah kurebut dari tangan Amori dengan
pedangku dan panahku".
1 Jakub memanggil anak-anaknja
serta berkata: "Berkumpullah,
dan aku akan memberitahukan
kepadamu apa jang terdjadi atas dirimu
dimasa jang akan datang.
2 Berhimpunlah dan dengarkanlah, hai
anak-anak Jakub,dengarkanlah, Israel,
bapakmu!
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engkau anak sulungku,
Kekuatanku dan buah bungaran
kedewasaanku, jang berkelebihan
keluhurannja, jang berkelebihan
kegagahannja,
4 meluap-luap laksana air, pastilah
engkau tidak berkelebihan lagi, Sebab
engkau telah menaiki pembaringanku,
ketika itu engkau telah menadjiskan
pembaringanku karena naik diatasnja.
5 Sjimeon dan Levi itu saudara
sekandung, alat-alat kekerasan
pedang-pedang mereka.
6 Djiwaku djanganlah masuk
kepersidangannja, hatiku djanganlah
bergabung dengan perkumpulannja,
Sebab didalam amarahnja mereka telah
membunuh orang, dalam kesewenangwenangannja mereka telah mengeting
lembu-lembu.
7 Terkutuklah amarah mereka karena
dahsjatnja, serta geram mereka karena
kedjamnja. Aku akan membagi-bagikan
mereka ditengah-tengah Jakub, Aku
akan mentjerei-bereikan mereka
ditengah-tengah Israel.
8 Juda, engkau akan dipudji saudarasaudaramu, tanganmu diatas tengkuk
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musuh-musuhmu, anak-anak bapakmu
akan bersudjud kepadamu.
9 Juda adalah anak singa, dari mangsa
engkau mendjadi besar, anakku. Ia
mendekam dan berbaring seperti singa
djantan, seperti singa betina, Siapakah
berani membangunkannja?
10 Tongkat keradjaan tidak akan
mundur dari Juda, tongkat pimpinan
tidak pula dari antara kakinja. Sampai
datanglah dia jang mempunjai haknja;
kepadanjalah akan takluk bangsabangsa.
11 Ia mengikat pada pokok anggur
indah anak keledainja, dan anak keledai
betinanja pada pokok anggur pilihan. Ia
mentjutji didalam anggur pakaiannja,
didalam darah buah anggur djubahnja.
12 Merah matanja dari anggur, Putih
giginja dari susu.
13 Zabulon dipantai laut duduknja, Atas
kapal-kapal ia berlajaran, Punggungnja
sampai keatas Sidon.
14 Issakar keledai jang kekar, ia
berbaring ditengah-tengah muatannja.
15 Dilihatnja suatu perhentian jang
baik, dan tanah itu menjenangkan. Maka
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ditjondongkan bahunja akan memikul,
Ia mendjadi budak belian.
16 Dan menghakimi rakjatnja seperti
lain suku Israel.
17 Dan akan djadi ular didjalan, biludak
dilorong,
18 SelamatMu kudambakan, ja Jahwe!
19 Gad diserang penjergap, Tetapi ia
menjergap tumit mereka.
20 Asjer rotinja berlimpah-limpah, ia
menghidangkan santapan radja.
21 Neftali adalah rusa terlepas, ia
melahirkan anak jang indah.
22 Tjabang berbuah Jusuf, tjabang
berbuah didekat sumber,
23 Ia diganggu, ia diserang; para
pemanah memusuhinja.
24 Namun busurnja tetap tak gentar,
dan bahunja tangkas, karena Tangan
Jang Kuasa (Allah) Jakub, karena nama
Gembala, Batu-sendi Israel.
25 Demi Allah Bapamu, jang akan
menolongmu, demi Jang Mahakuasa,
jang akan memberkatimu, dengan
berkat dari surga diatas, dengan berkat
dari tubir terbentang dibawah, dengan
berkat buah dada dan kandungan.
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bapakmu melampaui
berkat gunung-gunung jang kekal,
keelokan bukit-bukit jang abadi. Mudahmudahan semuanja itu turun atas kepala
Jusuf, atas dahi jang terpilih dari antara
saudara-saudaranja.
27 Benjamin adalah serigala jang
mengerkah, dipagi hari ia makan
mangsanja, dan dipetang hari membagibagikan rampasannja".
28 Mereka semua merupakan suku-suku
Israel, duabelas djumlahnja, pun
demikianlah kata-kata ajah mereka
jang disampaikan kepada mereka. Ia
memberkati mereka; tiap-tiap orang
diberinja berkat sesuai dengan keadaan
masing-masing.
29 Kemudian ia memerintahkan kepada
mereka: "Aku akan dipersatukan dengan
kaumku. Kuburkanlah aku disamping
nenek-mojangku, didalam gua jang ada
dipadang Efron, orang Chet,
30 didalam gua jang terletak dipadang
Makpela dihadapan Mamre ditanah
Kanaan, jang pernah dibeli Ibrahim beserta lapangannja - dari Efron, orang
Chet, djadi makam miliknja.
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Ibrahim dan Sara isterinja
telah dimakamkan; disanapun Ishak dan
Rebeka isterinja telah dikubur djuga;
disana pula telah kukuburkan Lea.
32 Padang dan gua jang terdapat disana,
telah diperoleh dari anak-anak Chet".
33 Setelah Jakub selesai memberikan
pesan-pesannja kepada puteraputeranja ia menarik kakinja kedalam
pembaringan, lalu menghembuskan
nafasnja jang terachir dan dikumpulkan
dengan nenek-mojangnja.
1 Jusuf merebahkan diri pada
muka bapaknja, serta menangisi
dan mentjiumnja.
2 Jusuf lalu memerintahkan hambahambanja, jaitu para tabib, supaja
merempah-rempahi djenazah bapaknja;
maka Israel dirempah-rempahi oleh
tabib-tabib itu.
3 Pekerdjaan itu berlangsung
empatpuluh hari lamanja; sebab
itulah waktu jang diperlukan untuk
merempah-rempahi djenazah. Orangorang Mesir meratapinja tudjuhpuluh
hari lamanja.
4 Setelah lewatlah masa meratap,
maka Jusuf berkata kepada seisi istana

50
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Parao:"Djika aku mendapat kerelaanmu,
sampaikanlah ketelinga Parao kata-kata
ini:
5 'Bapak saja telah menjuruh saja
bersumpah begini: Ketahuilah, tak
lama lagi aku akan mati, kuburlah
aku dimakam jang telah kugali
untukku ditanah Kanaan. Nah sekarang
aku hendak pergi ke Kanaan untuk
mengubur bapakku. Kemudian aku akan
kembali lagi'".
6 Berkata Parao: "Pergilah, kuburlah
ajahmu, seperti ia telah menjuruh
engkau bersumpah".
7 Jusuf lalu berangkat akan
memakamkan ajahnja, dan bersamasama dengan dia bertolak djuga segala
pendjawat Parao, para tua-tua istananja,
dan kaum tua-tua dari negeri Mesir,
8 seisi rumah Jusuf, saudarasaudaranja, seisi rumah bapaknja; hanja
anak-anak ketjil serta ternak mereka
ketjil maupun besar mereka tinggalkan
ditanah Gosjen.
9 Kereta-kereta dan orang-orang
berkudapun pergi bersama-sama
dengan dia. Iring-iringan itu amat
megahnja.

Kejadian 50.10–15
10 Mereka
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sampai ke Goren-Atad
diseberang sungai Jarden, dan
disana diadakan ratapan besar lagi
sangat mengesan. Jusuf mengadakan
perkabungan atas bapaknja tudjuh hari
lamanja.
11 Penduduk negeri itu, jaitu orangorang Kanaan, melihat perkabungan
di Goren-Atad, lalu berkata: "Ini
perkabungan jang besar bagi orangorang Mesir". Nah, itulah sebabnja
orang-orang menamakan tempat itu
Abel-Misraim, jang terletak diseberang
sungai Jarden.
12 Anak-anaknja melakukan apa jang
telah diperintahkannja kepada mereka.
13 Maka anak-anaknja mengangkutnja
ketanah Kanaan dan menguburnja
didalam gua dipadang Makpela, jang
beserta halamannja telah diperoleh
Ibrahim djadi makam miliknja dari Efron
orang Chet, dihadapan Mamre.
14 Kemudian Jusuf kembali ke Mesir;
demikian pula saudara-saudaranja dan
semua orang jang pergi bersama-sama
dengan dia, untuk mengubur bapaknja.
15 Setelah saudara-saudara Jusuf
menjaksikan ajah mereka meninggal,
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mereka lalu berkata: "Mungkin Jusuf
nanti memperlakukan kita sebagai
musuh dan membalas-dendam kepada
kita atas segala kedjahatan, jang telah
kita perbuat terhadapnja!"
16 Maka mereka menjuruh sampaikan
kepada Jusuf kata-kata ini:"Bapakmu
telah memberi perintah ini sebelum ia
meninggal:
17 'Kamu harus berkata begini kepada
Jusuf: Ah, maafkanlah kesalahan
saudara-saudaramu dan dosa mereka,
sebab mereka telah berbuat djahat
kepadamu!'" Karena perkataan mereka
jang disampaikan kepadanja itu, Jusuf
lalu menangis.
18 Kemudian saudara-saudaranja
datang sendiri dan bersudjud kepadanja
serta berkata: "Lihatlah, kami ini
budakmu".
19 Sahut Jusuf kepada mereka:"Djangan
takut. Sebab adakah aku ini berlaku
seperti pengganti Allah?
20 Adapun rentjanamu jang djahat
terhadapku oleh Allah didjadikan
rentjana bertudjuan baik, jalah untuk
melaksanakan apa jang kini terdjadi:
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mendjamin hidup demi bangsa jang
berdjumlah besar.
21 Nah sekarang, djangan takut, aku
sendiri akan memelihara kamu serta
anak-anakmu pula". Lalu ia menghibur
mereka dan berbitjara dengan mereka
penuh kasih-mesra.
22 Demikianlah Jusuf tetap tinggal
di Mesir, bersama dengan keluarga
bapaknja. Jusuf mentjapai umur seratus
sepuluh tahun.
23 Jusuf melihat anak-tjutju Efraim
sampai keturunan jang ketiga. Djuga
anak-anak Makir, anak Manasse, lahir
dipangkuan Jusuf.
24 Maka Jusuf berkata kepada saudarasaudaranja: "Tak lama lagi aku akan
mati. Tetapi Allah akan mengundjungi
kamu dan akan menghantar kamu
keluar dari negeri ini ketanah jang
telah didjandjikanNja seraja bersumpah
kepada Ibrahim, Ishak dan Jakub".
25 Jusuf lalu menjuruh anak-anak Israel
bersumpah, katanja: "Apabila Allah
kelak mengundjungi kamu, kamu harus
membawa tulang-tulangku dari sini!"
26 Kemudian Jusuf meninggal pada usia
seratus sepuluh tahun. Djenazahnja

Kejadian 50.26
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dirempah-rempahi dan ditaruh didalam
peti djenazah di Mesir.

Keluaran
1 Inilah

nama anak-anak Israel, jang
datang ke Mesir bersama-sama
dengan Jakub, masing-masing dengan
keluarganja sendiri:
2 Ruben, Sjimeon, Levi dan Juda;
3 Issakar, Zabulon dan Benjamin;
4 Dan dan Neftali, Gad dan Asjer.
5 Djumlah semua keturunan Jakub ada
tudjuhpuluh orang, sedangkan Jusuf
sudah tinggal di Mesir.
6 Kemudian Jusuf meninggal dunia,
begitu pula saudaranja dan seluruh
angkatan itu.
7 Tetapi orang-orang Israel dengan
suburnja berlipat djumlahnja; mereka
bertambah banjak mendjadi amat kuat
sekali, sehingga seluruh negeri mereka
penuhi.
8 Lalu muntjullah seorang radja baru
jang memerintah Mesir, jang tidak
mengenal Jusuf.
9 Ia berkata kepada rakjatnja: "Bangsa
keturunan Israel ternjata sudah

1

Keluaran 1.10–14

2

mendjadi lebih banjak dan lebih kuat
daripada kita.
10 Nah sekarang marilah kita
menggunakan siasat terhadap mereka,
supaja djangan bertambah lagi, dan
kemudian djika terdjadi perang, mereka
bergabung djuga dengan musuh kita,
akan berperang melawan kita dan
melarikan diri dari negeri ini".
11 Maka dari itu mereka mengangkat
pengawas-pengawas rodi atas Israel
untuk memperberat hidup mereka
dengan kerdja paksa. Demikianlah
mereka itu membangun kota-kota
perbekalan untuk Parao, jaitu Pitom dan
Ramses.
12 Tetapi makin keras ditindas, makin
banjaklah mereka itu dan makin pesatlah
mereka berkembang, sehingga orangorang Mesir ketakutan menghadapi
orang-orang Israel.
13 Bangsa Mesir lalu mempekerdjakan
orang-orang Israel dengan memakai
kekerasan,
14 dan memahitkan hidup mereka
dengan pekerdjaan-pekerdjaan jang
berat, jaitu mengerdjakan tanah liat
dan batu bata, pelbagai pekerdjaan

Keluaran 1.15–19

3

dipadang, pendeknja dengan segala
matjam pekerdjaan jang dengan
kedjamnja dibebankan pada mereka.
15 Lalu radja Mesir memerintahkan
kepada bidan-bidan Hibrani, - jang satu
bernama Sjifra dan jang lain Pua,
16 begini: "Kalau sedang menolong
perempuan-perempuan Hibrani, kamu
melihatnja sudah ditempat bersalin,
maka kalau ternjata anak itu laki-laki,
bunuhlah ia; tetapi kalau anak itu
perempuan, biarkanlah ia hidup".
17 Tetapi bidan-bidan itu takut akan
Allah dan tidak berbuat seperti telah
diperintahkan radja Mesir kepada
mereka, melainkan membiarkan
anak-anak laki-laki itu hidup.
18 Maka radja Mesir menjuruh panggil
bidan-bidan itu dan berkata kepada
mereka: "Mengapa kamu berbuat
demikian dan membiarkan anak-anak
laki-laki hidup?"
19 Djawab bidan-bidan itu kepada
Parao: "Karena perempuan-perempuan
Hibrani itu tidak seperti perempuanperempuan Mesir; mereka lebih sehat
badannja; sebelum bidan datang kepada
mereka, mereka sudah bersalin".

Keluaran 1.20–2.3
20 Maka
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Allah membalas baik akan
mereka. Sementara itu rakjat bertambah
banjak dan mendjadi amat kuat.
21 Dan karena bidan-bidan itu takut
akan Allah, maka Ia menganugerahkan
keluarga besar kepada mereka.
22 Maka Parao memerintahkan kepada
seluruh rakjatnja: "Buanglah setiap lakilaki jang dilahirkan pada orang-orang
Hibrani kedalam sungai (Nil); tetapi
biarkanlah semua anak perempuan
hidup!"
1 Adalah seorang laki-laki dari
keluarga Levi pergi mengambil
seorang wanita keturunan Levi djadi
isterinja.
2 Wanita itu mengandung dan
melahirkan anak laki-laki, dan karena
dilihatnja bagus anak itu, maka
disembunjikannja tiga bulan lamanja.
3 Karena ia tidak dapat
menjembunjikannja lebih lama
lagi, maka diambilnja kerandjang dari
buluh dan dipakalnja dengan aspal dan
gala-gala; lalu baji itu diletakkannja
didalam dan kerandjang itu ditaruhnja
ditengah-tengah gelagah ditepi sungai
(Nil).

2

Keluaran 2.4–9
4 Kakak

5

perempuannja berdiri agak
djauh, untuk mengetahui, apa jang akan
terdjadi padanja.
5 Adapun puteri Parao turun untuk
mandi disungai; sementara itu dajangdajangnja kian-kemari ditepi sungai.
Maka dilihatnja kerandjang ditengahtengah gelagah itu, lalu sahajanja
disuruh mengambilnja.
6 Lalu dibukanja untuk melihat, dan
tampaklah seorang anak-anak menangis.
Maka ia djatuh kasihan dan berkata:
"Ini tentulah salah seorang baji dari
orang-orang Hibrani!"
7 Lalu kakak perempuannja berkata
kepada puteri Parao: "Bolehkah saja
pergi dan memanggil bagi tuan puteri
seorang inang dari antara perempuanperempuan Hibrani, untuk menjusui baji
itu bagi tuanku?"
8 Djawab puteri Parao kepadanja: "Ja,
pergi sadjalah!" Maka gadis itu pergi dan
memanggil ibu baji itu.
9 Puteri Parao lalu berkata kepadanja:
"Bawalah baji ini sertamu dan peliharalah
ia bagiku; aku jang akan memberi upah
kepadamu." Maka perempuan itu

Keluaran 2.10–14
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membawa baji tadi sertanja dan
menjusuinja.
10 Ketika kanak-kanak itu sudah besar,
lalu dibawanja kepada puteri Parao;
ia diterimanja sebagai putera dan
dinamainja Musa; "sebab", - demikian
katanja - "ia telah kutarik dari dalam
air".
11 Pada waktu itu, ketika Musa sudah
dewasa, pergilah ia kepada saudarasaudaranja dan ia melihat kerdja-paksa
jang menindas mereka. Antara lain
ia melihat seorang Mesir memukul
seorang Hibrani, seseorang dari antara
saudara-saudaranja.
12 Maka ia menoleh kesana-kesini,
dan ketika tiada seorangpun kelihatan,
lalu dibunuhnja orang Mesir itu dan
disembunjikannja didalam pasir.
13 Keesokan harinja keluarlah ia lagi;
maka ada dua orang Hibrani jang sedang
berkelahi. Ia berkata kepada orang jang
bersalah: "Mengapa engkau memukul
rekanmu itu?"
14 Tetapi orang itu mendjawab:
"Siapakah jang menundjuk engkau
djadi pembesar dan hakim atas kami?
Adakah engkau bermaksud membunuh

Keluaran 2.15–19
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aku djuga, seperti kaubunuh orang
Mesir?" Maka Musa ketakutan, sebab
pikirnja: "Djadi perkara itu ternjata
sudah ketahuan djuga!".
15 Paraopun sudah mendengar tentang
kedjadian itu; dan ia berichtiar akan
membunuh Musa. Dari sebab itu Musa
melarikan diri dari hadapan Parao dan
menudju ketanah Midian. Ia duduk ditepi
sumur.
16 Adapun imam di Midian itu mempunjai
tudjuh orang anak perempuan. Mereka
itu datang hendak menimba air dan
mengisi palung-palung untuk memberi
minum domba-domba bapanja.
17 Tetapi datanglah djuga gembalagembala dan mengusir mereka. Lalu
bangkitlah Musa dan menolong mereka
dan memberi minum domba-domba
mereka.
18 Ketika mereka pulang kepada
Reuel ajah mereka, maka ia berkata:
"Mengapa kamu hari ini pulang selekas
ini?"
19 Djawab mereka: "Seorang Mesir
telah melepaskan kami dari tindakan
kasar gembala-gembala; malahan ia

Keluaran 2.20–3.1
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menimba air bagi kami dan memberi
minum kawanan".
20 Lalu ia berkata lagi kepada anakanaknja: "Dimanakah orang itu?
Mengapa orang itu kamu tinggalkan
disana? Undanglah dia makan disini".
21 Maka Musa suka tinggal pada orang
itu, dan kepada Musa diberikannja Sipora
anak perempuannja akan isterinja.
22 Ketika ia melahirkan seorang
anak laki-laki, maka anak itu diberi
nama Gersjom oleh Musa. "Sebab",
demikianlah katanja, "aku telah
mendjadi penumpang dinegeri asing".
23 Didalam waktu selama itu terdjadilah,
bahwa radja Mesir meninggal. Dan
orang-orang Israel berkeluh-kesah
karena kerdja-paksa mereka, sehingga
djeritan mereka dalam penindasan itu
sampai kehadapan Allah.
24 Allah mendengar rintihan mereka;
maka teringatlah Allah akan
perdjandjianNja dengan Ibrahim,
Ishak dan Jakub.
25 Allah melihat orang-orang Israel, dan
mengulurkan TanganNja atas mereka.
1 Musa sedang menggembalakan
domba-domba Jetro mentuanja,
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Keluaran 3.2–6
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imam di Midian. Dan ia menggiring
domba-domba itu melintasi padang
belantara dan sampai kegunung Allah,
jaitu gunung Horeb.
2 Pada ketika itu Malaikat Jahwe
menampakkan diri kepadanja didalam
njala api, jang datang dari tengahtengah belukar berduri. Ia memandang,
dan lihatlah, belukar berduri itu menjala,
tetapi tidak dimakan api.
3 Maka Musa berkata dalam dirinja:
"Mari aku membelok kesana untuk
melihat penglihatan jang gandjil itu,
mengapa belukar berduri itu tidak
terbakar".
4 Ketika Jahwe melihat, bahwa ia
membelok untuk melihat, maka Allah
berseru kepadanja dari tengah-tengah
belukar berduri: "Musa, Musa!".
Djawabnja: "Saja!".
5 Lagi Allah bersabda: "Djangan
mendekat! Lepaskanlah kasutmu dari
kakimu; tempat engkau berdiri itu tanah
sutji".
6 Ia menjambung: "Aku ini Allah
bapamu, Allah Ibrahim, Allah Ishak
dan Allah Jakub". Maka Musa menutupi

Keluaran 3.7–11
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mukanja, sebab ia takut memandang
Allah.
7 Dan Jahwe bersabda: "Sungguh Aku
menjaksikan penderitaan umatKu, jang
berada di Mesir; djuga rintihan mereka
terhadap para pentjambuk mereka
sudah Kudengar, ja Aku telah mengenal
penderitaan mereka.
8 Dari sebab itu Aku turun, untuk
membebaskan mereka dari genggaman
orang-orang Mesir dan untuk mengantar
mereka keluar dari negeri ini kesuatu
tanah jang permai dan luas, kesuatu
tanah jang berhiliran susu dan madu,
kedaerah orang-orang Kanaan, orangorang Chet, orang-orang Amori, Perizzi,
Chiwwi dan Jebusi.
9 Lihatlah, djeritan orang-orang Israel
sudah sampai kepadaKu, dan Akupun
telah melihat penindasan, jang dilakukan
orang-orang Mesir terhadap mereka.
10 Maka pergilah sekarang! Aku hendak
mengutus engkau kepada Parao.
Antarlah umatKu orang-orang Israel
keluar dari Mesir".
11 Tetapi kepada Allah Musa mendjawab:
"Siapakah aku ini, maka aku harus pergi

Keluaran 3.12–15
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menghadap Parao dan harus mengantar
orang-orang Israel keluar dari Mesir?"
12 Dan Allah bersabda: "Aku akan
menjertai engkau! Dan ini akan
mendjadi tanda bagimu, bahwa Akulah
jang telah mengutus engkau. Apabila
engkau sudah mengantar umat itu
keluar dari Mesir, kamu akan berbakti
kepada Allah diatas gunung ini".
13 Musa lalu berkata kepada Allah:
"Apabila aku datang kepada orang-orang
Israel dan berkata kepada mereka:
'Allah nenek-mojangmu telah mengutus
aku kepadamu', dan mereka lalu
menanjakan kepadaku: 'Siapakah
namaNja?' - apakah jang harus
kudjawab kepada mereka?" 14 Maka Allah bersabda kepada
Musa: "Aku adalah: Aku ada". Lalu
Ia menjambung: "Itulah hendaknja
kaukatakan kepada orang-orang
Israel: "Aku ada" jang mengutus aku
kepadamu".
15 Selandjutnja Allah bersabda kepada
Musa: "Inilah hendaknja kaukatakan
kepada orang-orang Israel: Jahwe,
Allah nenek-mojangmu, Allah Ibrahim,
Allah Ishak dan Allah Jakub, telah

Keluaran 3.16–18
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mengutus aku kepadamu. Inilah namaKu
untuk selama-lamanja, dan inilah
tjara Aku akan diperingati oleh segala
keturunanmu".
16 "Pergilah dan himpunlah kaum
tua-tua Israel dan katakanlah kepada
mereka: "Jahwe, Allah nenek-mojangmu,
Allah Ibrahim, Ishak dan Jakub, telah
menampakkan diri kepadaku seraja
bersabda: Aku telah mengindahkan
kamu dan apa jang telah diperbuat
terhadapmu di Mesir.
17 Dari sebab itu Aku telah
memutuskan: Aku akan mengantar
kamu keluar dari kesengsaraan di
Mesir ketanah orang-orang Kanaan,
orang-orang Chet, orang-orang Amori,
orang-orang Perizzi, orang-orang
Chiwwi dan Jebusi, kesuatu tanah jang
berlimpah susu dan madu.'
18 Dan mereka akan mendengarkan
perkataanmu, dan engkau bersamasama dengan ketua-ketua Israel akan
pergi menghadap radja Mesir dan
berkata kepadanja: 'Jahwe, Allah
orang-orang Hibrani, telah menemui
kami dan sekarang biarkanlah kami pergi
kepadang gurun tiga hari perdjalanan
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djauhnja, untuk mempersembahkan
kurban kepada Jahwe Allah kami.'
19 Tetapi Aku tahu, bahwa radja Mesir
tidak akan mengidjinkan kamu pergi,
apabila ia tidak dipaksa oleh tangan jang
kuat.
20 Maka Aku akan mengulurkan
tanganKu dan memukul Mesir dengan
segala keadjaiban jang akan Kulakukan
ditengah-tengahnja; kemudian ia akan
mengidjinkan kamu pergi.
21 Akupun akan menaruh kerelaan hati
pada orang-orang Mesir terhadap bangsa
ini; djadi apabila kamu pergi, kamu tidak
akan pergi dengan tangan kosong.
22 Tiap-tiap orang perempuan haruslah
minta dari tetangganja dan orang
perempuan serumah barang-barang
perak dan emas maupun pakaian;
kesemuanja itu harus kamu kenakan
pada putera-puterimu; demikianlah
kamu akan merampasi orang-orang
Mesir".
1 Musa menjahut dan berkata:
"Tetapi kalau mereka tidak pertjaja
kepadaku dan tidak mendengarkan
perkataanku, melainkan berkata: 'Jahwe
tidak menampakkan diri kepadamu'?"
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Keluaran 4.2–7
2 Maka
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Jahwe bersabda kepadanja:
"Apakah jang ada ditanganmu itu?"
Djawabnja: "Tongkat".
3 Lalu Jahwe berkata: "Lemparkanlah
ketanah!" Tongkat itu dilemparkan
ketanah, dan mendjadi ular, maka Musa
mundur mendjauhinja.
4 Lagi Jahwe bersabda kepadanja:
"Ulurkanlah tanganmu dan tangkaplah
dia pada ekornja!". Musa mengulurkan
tangannja dan menangkapnja, maka
mendjadi tongkat lagi ditangannja.
5 "(Itulah tanda) supaja mereka
pertjaja, bahwa Jahwe telah
menampakkan diri kepadamu,
jakni Allah nenek-mojangmu, Allah
Ibrahim, Allah Ishak dan Allah Jakub".
6 Lagi Jahwe bersabda kepadanja:
"Masukkanlah tanganmu kedalam
badjumu!" Ia memasukkannja kedalam
badjunja dan ketika ditariknja kembali,
maka tangannja terkena kusta dan
mendjadi putih seperti saldju.
7 Lalu sabdaNja: "Masukkanlah
tanganmu kedalam badjumu lagi!". Maka
ia memasukkan tangannja kedalam
badjunja, dan ketika ditariknja kembali
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dari dalam badjunja, maka tangannja
pulih seperti dagingnja jang lain.
8 "Djika mereka tidak mau pertjaja
kepadamu dan tidak mau mengindahkan
tanda jang pertama, maka mereka akan
pertjaja akan tanda jang kedua.
9 Tetapi djika mereka tidak pertjaja
djuga akan kedua tanda itu dan
tidak mendengarkan perkataanmu,
maka ambillah air dari sungai Nil dan
tjurahkanlah itu diatas tanah jang
kering; lalu air, jang telah kauambil dari
sungai Nil akan mendjadi darah diatas
tanah jang kering itu".
10 Tetapi Musa berkata kepada Jahwe:
"Ah, Tuhanku, aku ini bukan orang
jang pandai berbitjara, dahulu tidak
dan sekarang pun tidak, semendjak
Engkau bersabda kepada hambaMu ini;
melainkan aku ini lambat mulut dan
lambat lidah".
11 Maka Jahwe mendjawab kepadanja:
"Siapakah jang telah memberi manusia
mulut, atau siapakah membuat orang
bisu atau tuli, melihat atau buta?
Bukankah Aku Jahwe?

Keluaran 4.12–18
12 Djadi
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pergilah sekarang, Aku akan
menjertai mulutmu dan mengadjar
engkau apa jang harus kaukatakan".
13 Tetapi kata Musa: "Ah, Tuhanku,
utuslah siapa sadja jang Kaukehendaki!"
14 Maka menjalalah murka Jahwe atas
Musa, dan Ia bersabda: "Bukankah
Harun ada, saudaramu orang Levi itu?
Aku tahu, bahwa ia fasih berbitjara.
Malahan ia telah ada didjalan untuk
menemuimu; apabila nanti melihatmu ia
akan bersuka hati.
15 Berkatalah kepadanja dan taruhlah
sabdaKu didalam mulutnja maka Aku
sendiri akan menjertai mulutmu dan
mulutnja serta mengadjar kamu apa
jang harus kamu lakukan.
16 Ia harus berbitjara atas namamu
kepada rakjat; djadi ia seakan-akan
mendjadi mulutmu dan engkau akan
mendjadi seperti Allah baginja.
17 Dan tongkat ini bawalah ditanganmu,
karena harus engkau pakai untuk
membuat tanda-tanda itu".
18 Sesudah itu Musa berangkat, dan
kembali kepada Jetro, mentuanja, dan
berkata kepadanja: "Perkenankanlah
aku berangkat pulang kepada saudara-
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saudaraku di Mesir, untuk melihat
masih hidupkah mereka itu". Sahut
Jetro kepada Musa: "Pergilah dengan
selamat!".
19 Jahwe bersabda kepada Musa di
Midian: "Pergilah, dan kembalilah ke
Mesir; sebab sekalian orang, jang
mengantjam njawamu, sudah mati".
20 Musa lalu mengambil isterinja serta
anak-anaknja, lalu dinaikkannja diatas
keledai, dan ia kembali kenegeri Mesir.
Ditangannja Musa membawa tongkat
Allah.
21 Maka Jahwe bersabda kepada Musa:
"Dalam perdjalananmu kembali ke Mesir
kini ingatlah, bahwa didepan Parao
harus kaubuat segala mukdjidjat jang
telah Kuletakkan dalam kekuasaanmu.
Tetapi Aku akan mengeraskan hatinja,
sehingga ia tidak mengidjinkan bangsa
itu pergi.
22 Lalu harus kaukatakan kepada Parao:
"Demikianlah sabda Jahwe: "Israel
adalah anak sulungku.
23 Aku telah memerintahkan kepadamu:
'Biarkanlah anakKu pergi, untuk berbakti
kepadaKu!' Tetapi sebab engkau menolak
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untuk melepaskannja, maka Aku akan
membunuh anak sulungmu".
24 Dalam perdjalanannja pada suatu
tempat-bermalam Jahwe bertemu
dengannja dan berusaha untuk
membunuhnja.
25 Maka Sipora mengambil batu tadjam
dan mengeratkan kulup anaknja, lalu
dengan itu menjentuh tangkai paha
Musa serta berkata: "Mempelai darah
engkau itu bagiku!".
26 Lalu (Jahwe) melepaskan Musa. Pada
saat itulah Sipora berkata: "Mempelai
darah", oleh sebab sunat itu.
27 Jahwe bersabda kepada Harun:
"Pergilah mendapatkan Musa digurun!".
Ia lalu berangkat, ia mendjumpainja
digunung Allah dan mentjiumnja.
28 Musa memberitahukan kepada
Harun segala sabda jang oleh Jahwe
disampaikan kepadanja agar dibawa,
dan segala tanda, jang diperintahkanNja
kepadanja.
29 Lalu Musa dan Harun pergi dan
menghimpun kaum tua-tua orang-orang
Israel.
30 Harun menjampaikan segala
sabda, jang telah diutjapkan Jahwe
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kepada Musa, sedangkan ia membuat
tanda-tanda itu didepan rakjat.
31 Dan rakjat pertjaja. Dan ketika
mendengar bahwa Jahwe telah
mengindahkan putera-putera Israel dan
telah melihat kesesakan mereka, maka
mereka berlutut dan bersudjud.
1 Kemudian Musa dan Harun
menghadap Parao dan berkata
kepadanja: "Demikianlah sabda Jahwe
Allah Israel: Perkenankanlah umatKu
pergi untuk mengadakan perajaan
bagiKu digurun!".
2 Djawab Parao: "Siapakah Jahwe itu,
maka aku mesti mendengarkan suaraNja
dan mengidjinkan Israel pergi? Aku tidak
mengenal Jahwe; aku tidak akan pula
membiarkan Israel pergi".
3 Lalu berkatalah mereka: "Allah
orang-orang Hibrani telah menemui
kami. Biarlah kami pergi berdjalan tiga
hari digurun untuk mempersembahkan
kurban kepada Jahwe Allah kami, supaja
djanganlah Ia mendatangkan sampar
atau pedang atas kami".
4 Maka djawab radja Mesir kepada
mereka: "Hai Musa dan Harun, mengapa

5
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kamu mau menahan bangsa itu dari
pekerdjaannja? Pergilah kerodimu!".
5 Parao menjambung: "Lihatlah
rakjat djelata sekarang sudah banjak
djumlahnja, dan kamu mau memberi
mereka istirahat dari rodinja?"
6 Pada hari itu djuga Parao
memerintahkan kepada pengawaspengawas rakjat serta mandur-mandur
mereka:
7 "Djangan memberikan djerami lagi
kepada bangsa itu seperti dahulu, untuk
membuat batu bata! Seterusnja mereka
sendiri harus pergi mengumpulkan
djerami.
8 Namun demikian, mereka harus kamu
wadjibkan menghasilkan djumlah batu
bata jang sama seperti jang mereka buat
dahulu. Kamu tidak boleh menguranginja
sedikitpun. Mereka itu pemalas. Maka
itu mereka berseru: 'Kami hendak pergi
mempersembahkan kurban kepada Allah
kami'.
9 Pekerdjaan orang-orang itu
harus diperberat, sehingga mereka
mengarahkan perhatian mereka
kepada pekerdjaannja dan djangan
mendengarkan lagi kata-kata penipu".
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para pengawas rakjat dan
mandur-mandur mereka keluar dan
berkata kepada bangsa itu: "Beginilah
perintah Parao: 'Aku tidak lagi memberi
kamu djerami'.
11 Pergilah sendiri mengambil djerami,
dimanapun kamu dapatkan. Namun
pekerdjaanmu tidak boleh berkurang
sedikit djuapun".
12 Lalu mementjarlah bangsa
itu diseluruh negeri Mesir, untuk
mengumpulkan tunggul akan ganti
djerami.
13 Pengawas-pengawas rodi mendesakdesak mereka serta berkata: "Kamu
harus menepati tugasmu harian lengkap
seperti dahulu waktu masih ada
djerami".
14 Tetapi mandur-mandur Israel, jang
oleh para pengawas Parao diangkat
atas mereka, dipukuli seraja ditegur
demikian: "Mengapa kemarin dan hari
ini kamu tidak menjelesaikan djumlah
batu bata jang ditetapkan, ialah seperti
jang kamu buat dahulu?".
15 Mandur-mandur orang Israel lalu
datang menghadap Parao, mengeluh
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serta berkata: "Mengapa tuanku berlaku
demikian terhadap hamba-hamba ini?
16 Djerami tidak lagi diberikan kepada
hamba-hambamu, meskipun begitu kami
tetap diperintahkan: 'Bekerdja!' Dan
sekarang hamba-hambamu malahan
dipukuli, sehingga jang bersalah
sebenarnja bangsa tuan!".
17 Tetapi ia mendjawab: "Pemalas kamu
itu, ja sungguh pemalas! Dari sebab
itulah kamu berkata: 'Kami mau pergi
mempersembahkan kurban kepada
Jahwe'.
18 Sekarang pergilah kepekerdjaanmu!
Djerami tidak akan diberikan kepadamu,
tetapi djumlah batu bata jang sudah
ditetapkan haruslah kamu serahkan".
19 Maka mandur-mandur bangsa Israel
melihat bahwa keadaan mereka semakin
mendjadi buruk, karena diperintahkan:
"Kamu tidak boleh mengurangi djumlah
batu bata jang ditentukan untuk tiap-tiap
hari".
20 Mereka berdjumpa dengan Musa
dan Harun, jang sedang menanti untuk
bertemu dengan mereka pada waktu
mereka keluar dari (istana) Parao.
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kepada keduanja itu mereka
berkata: "Semoga Jahwe mengawasi
dan mengadili kamu, sebab kamulah
jang menjebabkan kami mendapat
nama buruk dihadapan Parao serta
pendjawat-pendjawatnja. Demikianlah
kamu memberi mereka pedang ditangan,
untuk membunuh kami!".
22 Maka Musa berpaling kepada Jahwe
serta berkata: "Tuhan, mengapa bangsa
ini Kauperlakukan seburuk itu! Untuk
apa Engkau mengutus aku?
23 Sedjak aku datang menghadap Parao
untuk berbitjara atas namaMu, bangsa
ini dianiaja olehnja. Dan Engkau tidak
sungguh menjelamatkan umatMu".
1 Jahwe lalu bersabda kepada Musa:
"Sekarang engkau akan melihat, apa
jang akan Kuperbuat terhadap Parao.
Dengan paksaan tangan jang kuat ia
akan mengidjinkan mereka pergi. Karena
terpaksa ia malahan akan mengusir
mereka dari negerinja!".
2 Allah bertutur dengan Musa dan
bersabda kepadanja: "Aku ini Jahwe.
3 Aku telah menampakkan diri kepada
Ibrahim, Ishak dan Jakub, sebagai El

6
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Sjaddai; tetapi namaKu 'Jahwe' tidak
Kupermaklumkan kepada mereka.
4 Akupun sudah mengadakan
perdjandjianKu dengan mereka, untuk
memberikan Kanaan tanah pemondokan
mereka, tempat mereka tinggal sebagai
penumpang.
5 Apa lagi Aku telah mendengar rintihan
orang-orang Israel, jang diperbudak
orang-orang Mesir dan karena itu Aku
teringat akan perdjandjianKu.
6 Maka dari itu hendaklah engkau
mewartakan kepada orang-orang Israel:
'Aku ini Jahwe. Aku kan membebaskan
kamu dari rodi orang-orang Mesir.
Aku akan melepaskan kamu dari
perbudakan mereka dan menebus kamu
dengan mengulurkan TanganKu untuk
mendjatuhkan hukuman-hukuman jang
dahsjat.
7 Kamu akan Kuangkat djadi umatKu,
dan Aku akan mendjadi Allahmu.
Maka kamu akan mengetahui,
bahwa Aku inilah Jahwe Allahmu,
jang membebaskan kamu dari rodi
orang-orang Mesir.
8 Lalu Aku akan menuntun kamu
ketanah jang telah Kusumpah akan
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Kuberikan kepada Ibrahim, Ishak dan
Jakub. Aku akan memberi kamu tanah
itu djadi milik pusakamu, Aku Jahwe!".
9 Musa menjampaikan sabda itu kepada
orang-orang Israel, tetapi mereka tidak
mau mendengarkannja, karena ketjil
hati dan karena kedjamnja perbudakan
mereka.
10 Jahwe lalu bersabda kepada Musa:
11 "Pergilah dan katakanlah kepada
Parao radja Mesir, bahwa ia harus
mengidjinkan orang-orang Israel pergi
dari tanahnja!".
12 Dan dihadapan Jahwe Musa menjahut
serta berkata: "Lihatlah, bahkan
orang-orang Israel sadja tidak mau
mendengarkanku orang jang tidak fasih
berbitjara, mana boleh Parao akan
mendengarkan aku?".
13 Jahwe lalu bersabda kepada Musa
dan Harun dan memberi mereka perintah
bagi orang-orang Israel, dan bagi Parao
radja Mesir, maksudnja supaja membawa
orang-orang Israel keluar dari tanah
Mesir.
14 Inilah para kepala keluarga-keluarga
mereka: Anak-anak Ruben, anak sulung
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Israel, ialah Henoch dan Pallu, Chesron
dan Karmi; inilah kaum-kaum Ruben.
15 Anak-anak Sjimeon ialah Jemuel,
Jamin, Ohad, Jakin, Sochar dan Sjaul,
anak dari perempuan Kanaan; itulah
kaum-kaum Sjimeon.
16 Dan inilah nama anak-anak Levi
menurut urutan kelahirannja: Gersjon,
Kehat, dan Merari. Umur hidup Levi ada
seratus tigapuluh tudjuh tahun.
17 Anak-anak Gersjon ialah Libni dan
Sjimei menurut kaum-kaumnja.
18 Anak-anak Kehat ialah Amram, Ishar,
Hebron dan 'Uziel. Umur hidup Kehat
ada seratus tigapuluh tiga tahun.
19 Anak-anak Merari ialah Machli dan
Musji. Inilah kaum-kaum Levi menurut
urutan kelahirannja.
20 Adapun Amram mengambil Jokebed
bibinja djadi isterinja. Ia melahirkan
baginja Harun dan Musa. Umur hidup
Amram ada seratus tigapuluh tudjuh
tahun.
21 Anak-anak Ishar ialah Korach, Nefeg
dan Zikri.
22 Anak-anak 'Uziel ialah Misjael,
Elsafan dan Sitri.
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Harun memperisteri Elisjeba
anak Aminadab adik perempuan
Nachsjon. Elisjeba melahirkan baginja
Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.
24 Anak-anak Korach ialah Asir, Elkana
dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum Korach.
25 Eleazar putera Harun memperisteri
salah seorang anak perempuan Putiel.
Dan ia melahirkan baginja Pinechas.
Itulah para kepala keluarga-keluarga
Levi menurut kaum-kaumnja.
26 Harun dan Musa itulah jang
telah menerima perintah Jahwe:
"Bawalah orang-orang Israel keluar
dari tanah Mesir, menurut segenap
golongan-golongan mereka!".
27 Merekalah djuga jang berunding
dengan Parao radja Mesir, untuk
membawa orang-orang Israel keluar dari
Mesir, Musa dan Harun itu tadi.
28 Tatkala Jahwe bertutur dengan Musa
ditanah Mesir,
29 maka Jahwe bersabda kepada Musa:
"Aku ini Jahwe! Katakanlah kepada
Parao radja Mesir segala sesuatu jang
Kukatakan kepadamu".
30 Maka dihadapan Jahwe Musa
berkata: "Lihatlah, aku ini tidak fasih
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berbitjara. Bagaimana mungkin Parao
mau mendengarkan aku?"
1 Jahwe bersabda kepada Musa:
"Lihatlah, Aku membuat engkau
laksana Allah bagi Parao dan kakakmu
Harun mendjadi nabimu.
2 Maka engkaulah jang harus
mengatakan kepadanja segala sesuatu
jang Kuperintahkan kepadamu,
sedangkan Harun kakakmu harus
mengatakannja kepada Parao agar ia
mengidjinkan orang-orang Israel pergi
dari tanahnja.
3 Tetapi Aku akan mengeraskan
hati Parao, dan meskipun Aku akan
memperbanjak tanda-tandaKu serta
mukdjidjat-mukdjidjatKu ditanah Mesir,
4 Parao tidak akan mendengarkan kamu.
Maka dari itu Aku akan mendatangkan
tekanan tanganKu atas Mesir dan
membawa pasukan-pasukanKu, orangorang Israel umatKu, keluar dari
tanah Mesir dengan menggunakan
hukuman-hukuman dahsjat.
5 Dan orang-orang Mesir akan
mengetahui, bahwa sungguhlah Aku
ini Jahwe, pada saat Aku mengulurkan
tanganKu melawan umat Mesir, untuk

7
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membawa orang-orang Israel keluar dari
antara mereka".
6 Dan Musa beserta Harun
melakukannja tepat seperti telah
diperintahkan oleh Jahwe kepada
mereka,
7 Adapun Musa berumur delapanpuluh
tahun dan Harun delapanpuluh tiga
tahun, ketika mereka berbitjara dengan
Parao.
8 Jahwe bersabda kepada Musa dan
Harun:
9 "Apabila Parao berkata kepadamu:
'Buatlah suatu tanda akan bukti bagimu!'
- maka katakanlah kepada Harun:
Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah
itu didepan Parao, supaja mendjadi
ular". 10 Djadi Musa dan Harun menghadap
Parao dan berbuat seperti telah
diperintahkan Jahwe. Harun
melemparkan tongkatnja didepan
Parao serta para hambanja, dan tongkat
itu mendjadi ular.
11 Paraopun lalu memanggil orangorang jang berilmu dan djuru-djuru sihir,
dan mereka itu, ahli-ahli sihir Mesir,
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djuga berbuat jang sama berkat ilmu
gaib mereka.
12 Mereka masing-masing melemparkan
tongkatnja, dan tongkat-tongkat itu
mendjadi ular. Tetapi tongkat Harun
menelan tongkat-tongkat mereka.
13 Namun Parao tetap tegar hati, ia
tidak mau mendengarkan mereka,
seperti telah diramalkan Jahwe.
14 Jahwe bersabda kepada Musa: "Parao
tetap tegar hati ia menolak mengidjinkan
bangsa itu pergi.
15 Pergilah kepada Parao pagi-pagi
hari, karena pada waktu itu ia pergi
kesungai, dan tunggulah ia ditepi sungai
Nil. Bawalah di tanganmu tongkat jang
sudah pernah berubah mendjadi ular.
16 Katakanlah kepadanja: Jahwe, Allah
orang-orang Hibrani telah mengutus
saja kepadamu dengan firman ini:
"Biarkanlah umatKu pergi, agar mereka
berbakti kepadaKu digurun!" Tetapi
ternjata hingga kini engkau tidak mau
mendengarkan.
17 Inilah Sabda Jahwe: Karena hal ini
akan kauketahui bahwa Aku ini Jahwe:
Lihatlah, dengan tongkat ditanganKu ini
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Aku memukul air sungai, dan air akan
berubah mendjadi darah.
18 Ikan-ikan disungai akan mati; dan
sungai akan berbau busuk, sehingga
orang-orang Mesir tidak dapat lagi
minum air dari sungai".
19 Jahwe bersabda kepada Musa:
"Katakanlah kepada Harun: Ambillah
tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu
diatas sekalian air tanah Mesir, atas anakanak sungai mereka dan saluran-saluran
air mereka, atas kolam-kolam mereka
dan atas tempat-tempat persediaan air
mereka, supaja kesemuanja itu mendjadi
darah. Darah akan ada diseluruh negeri
Mesir, bahkan diwadah-wadah kaju dan
ditempajan-tempajan!"
20 Musa dan Harun berbuat seperti
telah difirmankan Jahwe. Ia mengangkat
tongkat itu, dan didepan mata Parao
serta para hambanja ia memukul air
disungai Nil, maka semua air disungai
mendjadi darah.
21 Ikan-ikan disungai mati, dan sungai
itu berbau busuk, sehingga orang-orang
Mesir tidak dapat minum air dari padanja
lagi. Dan darah itu ada diseluruh tanah
Mesir.
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djuru-djuru sihir Mesir
membuat jang sama pula berkat ilmu
gaib mereka; karena itu Parao tetap
tegar hati dan tidak mau mendengarkan
mereka seperti telah diramalkan Jahwe.
23 Parao berbalik dan pulang
keistananja, dan tidak memberi
perhatian kepada hal itu djuga.
24 Tetapi semua orang Mesir menggali
disekitar sungai Nil mentjari air minum,
karena mereka tidak dapat minum air
sungai.
25 Demikianlah berlalu genap tudjuh
hari semendjak Jahwe memukul sungai
Nil.
1 (7-26) Kemudian Jahwe bersabda
kepada Musa: "Pergilah kepada Parao
dan katakanlah kepadanja: Beginilah
firman Jahwe: Idjinkanlah umatMu pergi,
untuk berbakti kepadaKu.
2 (7-27) Apabila engkau menolak
tidak mau mengidjinkan mereka pergi,
ketahuilah, Aku mendatangkan bahala
katak diseluruh wilajahmu.
3 (7-28) Sungai Nil akan berkeriapan
katak-kataknja. Katak-katak akan naik
dan masuk kedalam istanamu dan kamar
tidurmu, dan keatas tempat tidurmu,

8
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djuga kedalam rumah para abdimu
dan kedalam rumah rakjatmu, bahkan
kedalam alat pembakaran rotimu dan
tempat adonanmu.
4 (7-29) Katak-katak malahan akan
merangkak keatas tubuhmu, tubuh
rakjatmu serta segala hambamu".
5 (8-1) Jahwe bersabda kepada Musa:
"Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah
tanganmu dengan tongkatmu diatas
anak-anak sungai, saluran-saluran
air dan kolam-kolam dan buatlah
katak-katak muntjul diatas tanah Mesir".
6 (8-2) Harun lalu mengulurkan
tangannja diatas sekalian air Mesir,
maka muntjullah katak-katak itu meliputi
tanah Mesir.
7 (8-3) Tetapi djuru-djuru sihir itupun
membuat jang sama pula berkat ilmu
gaib mereka; merekapun membuat
katak-katak itu muntjul diatas tanah
Mesir.
8 (8-4) Kemudian Parao memanggil
Musa dan Harun, lalu berkata:
"Berdoalah kepada Jahwe, supaja katakkatak itu dienjahkanNja daripadaku
dan dari rakjatku; maka aku akan
mengidjinkan bangsa itu pergi, untuk
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mempersembahkan kurban kepada
Jahwe".
9 (8-5) Djawab Musa kepada Parao:
"Terserahlah kepada tuanku kehormatan
untuk menentukan lebih dahulu,
bilamana saja harus berdoa untukmu,
untuk para hamba serta rakjatmu,
supaja katak-katak itu dilenjapkan
daripadamu dan dari rumah-rumahmu
dan hanja tinggal disungai Nil sadja!".
10 (8-6) Sahutnja: "Esok!". Lalu
berkatalah Musa: "Itu akan terdjadi
menurut perkataanmu, agar tuanku
mengetahui, bahwa tiada jang sama
dengan Jahwe, Allah kami.
11 (8-7) Katak-katak itu akan lenjap
daripadamu, dari rumah-rumahmu,
dari para hamba serta rakjatmu; untuk
selandjutnja hanja tinggal disungai Nil
sadja".
12 (8-8) Sesudah Musa dan Harun pergi
meninggalkan Parao, Musa lalu berseru
kepada Jahwe, karena djandji jang
telah diberikannja kepada Parao tentang
katak-katak itu.
13 (8-9) Jahwe mengabulkan
permohonan Musa: katak-katak itu
mati dan lenjap dari rumah-rumah
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dan dari halaman-halaman serta
ladang-ladang.
14 (8-10) Orang mengumpulkan
bangkainja bertimbun-timbun, sehingga
tanah itu berbau busuk karenanja.
15 (8-11) Tetapi ketika Parao melihat,
bahwa ada perasaan lega, ia berkeras
hati lagi dan tidak mau mendengarkan
mereka, seperti telah diramalkan Jahwe.
16 (8-12) Lalu Jahwe bersabda kepada
Musa: "Katakanlah kepada Harun:
Angkatlah tongkatmu dan pukullah debu
tanah; maka debu itu akan mendjadi
njamuk diseluruh tanah Mesir!".
17 (8-13) Itulah pula mereka perbuat.
Harun mengulurkan tangan serta
tongkatnja dan memukul debu tanah,
maka njamuk-njamuk menghinggapi
manusia dan binatang; segala debu
tanah diseluruh negeri Mesir mendjadi
njamuk.
18 (8-14) Djuru-djuru sihirpun mentjoba
menimbulkan njamuk-njamuk dengan
ilmu gaibnja, tetapi mereka itu tidak
berhasil. Sementara itu njamuk-njamuk
menghinggapi manusia dan hewan.
19 (8-15) Maka dari itu djuru-djuru
sihir itu berkata kepada Parao: "Itulah
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dari Allah! Tetapi Parao tetap tegar hati
dan tidak mau mendengarkan mereka,
seperti telah diramalkan Jahwe.
20 (8-16) Jahwe Allah bersabda kepada
Musa: "Bangunlah pagi-pagi dan
berdirilah dihadapan Parao, karena
pada waktu itu ia keluar kesungai, dan
katakanlah kepadanja: Demikianlah
firman Jahwe: Idjinkanlah umatKu pergi,
untuk berbakti kepadaKu!
21 (8-17) Djika engkau tidak
mengidjinkan umatKu pergi, ketahuilah,
atas dirimu, para hamba serta rakjatmu
pun pula rumah-rumahmu Aku segera
akan melepaskan lalat-pikat, sehingga
rumah-rumah orang Mesir dan tanah
kediaman mereka akan penuh dengan
pikat-pikat itu.
22 (8-18) Pada hari itu tanah
Gosjen tempat umatKu tinggal, akan
Kuketjualikan; disana takkan ada pikat,
agar engkau mengetahui bahwa Aku,
Jahwe, berada dipusat negeri ini.
23 (8-19) Aku akan mengadakan dinding
pemisah antara umatKu dan rakjatmu.
Esok tanda ini akan terdjadi".
24 (8-20) Itupun diperbuat Jahwe,
berbanjak-banjak datanglah pikat-
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pikat itu kedalam istana Parao dan
kedalam rumah-rumah para hambanja
dan keseluruh tanah Mesir. Besarlah
kerusakan jang diderita tanah itu karena
pikat-pikat.
25 (8-21) Parao memanggil Musa
dan Harun, lalu berkata: "Pergilah
mempersembahkan kurban kepada Allah
didalam negeri ini!"
26 (8-22) Djawab Musa: "Tidak baiklah
berbuat begitu; sebab kurban, jang kami
persembahkan kepada Jahwe Allah kami
adalah suatu kekedjian bagi orang-orang
Mesir. Djika kami mempersembahkan
kurban jang dalam pandangan orangorang Mesir suatu kekedjian, tidakkah
mereka akan meradjam kami?
27 (8-23) Kami haruslah pergi kegurun
tiga hari perdjalanan djauhnja untuk
mempersembahkan kurban kepada
Jahwe Allah kami, menurut perintahNja
kepada kami".
28 (8-24) Maka berkatalah Parao: "Aku
mau mengidjinkan kamu pergi untuk
mempersembahkan kurban kepada
Jahwe Allahmu digurun; hanjalah
djangan pergi terlalu djauh. Dan
doakanlah aku!"
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Sahut Musa: "Segera sesudah
saja pergi dari hadapanmu, saja
akan berdoa kepada Jahwe; dan esok
pikat-pikat itu akan meninggalkan Parao,
para hambanja serta rakjatnja; hanjalah
djangan lagi Parao mempermainkan
kami dengan tidak mengidjinkan bangsa
itu pergi, untuk mempersembahkan
kurban kepada Jahwe".
30 (8-26) Musa lalu pergi dari hadapan
Parao dan berdoa kepada Jahwe.
31 (8-27) Maka Jahwe berbuat,
sebagaimana dikatakan Musa. Pikatpikat meninggalkan Parao, para
pendjawatnja serta rakjatnja; satupun
tiada tersisa.
32 (8-28) Tetapi kali inipun Parao
mengeraskan hatinja pula dan tidak
mengidjinkan bangsa itu pergi.
1 Jahwe lalu bersabda kepada Musa:
Pergilah menghadap Parao dan
katakanlah kepadanja: Demikianlah
firman Jahwe Allah orang-orang Hibrani:
Idjinkanlah umatKu pergi, untuk berbakti
kepadaKu!
2 Tetapi djika engkau menolak
mengidjinkan mereka pergi, dan
menahan mereka lebih lama lagi,

9
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Jahwe segera akan mengenai
ternakmu dipadang, kuda, keledai, unta,
sapi dan dombamu, berudjudkan sampar
jang dahsjat.
4 Adapun Jahwe mengadakan
perbedaan antara ternak milik orang
Israel dan ternak orang Mesir, sehingga
dari sekalian ternak milik orang Israel
tiada seekorpun jang mati.
5 Dan Jahwe menentukan djuga
waktunja seraja berfirman: Esok Jahwe
akan melaksanakannja dinegeri ini".
6 Dan hal itu sungguh dilaksanakan
Jahwe pada hari berikutnja. Sekalian
ternak orang Mesir mati, tetapi dari
ternak orang Israel tiada seekorpun jang
mati.
7 Ketika Parao memerintahkan
penjelidikan, ternjatalah dari ternak
orang Israel tiada seekorpun jang mati.
Namun demikian, Parao tetap tegar hati
djuga, dan ia tidak mengidjinkan bangsa
itu pergi.
8 Jahwe lalu bersabda kepada Musa dan
Harun: "Ambillah djelaga dua gemal
penuh dari dapur leburan! Musa harus
menaburkannja keudara dimuka Parao.

Keluaran 9.9–13
9 Bagaikan

40

debu lembut djelaga itu
akan berhamburan diatas seluruh negeri
Mesir dan mendatangkan pada manusia
dan hewan diseluruh negeri Mesir
bintul-bintul, jang memetjah djadi barah
bernanah".
10 Mereka mengambil djelaga dari
dapur leburan dan ketika mereka
berdiri dihadapan Parao, maka Musa
menaburkannja keudara, dan pada
manusia serta hewan djelaga itu
mendjadi bintul-bintul, jang memetjah
djadi barah bernanah.
11 Adapun djuru-djuru sihir tidak dapat
tampil didepan Musa karena bintul-bintul
itu; sebab bintul-bintul itu timbul pada
djuru-djuru sihir seperti djuga pada
segala orang Mesir.
12 Tetapi Jahwe menegarkan hati Parao;
karena itu ia tidak mendengarkan
mereka, sebagaimana telah difirmankan
Jahwe kepada Musa.
13 Kini Jahwe bersabda kepada Musa:
"Bangunlah pagi-pagi, dan tampillah
dihadapan Parao, dan katakanlah
kepadanja: Demikianlah firman Jahwe,
Allah orang-orang Hibrani: Idjinkanlah
umatKu pergi, untuk berbakti kepadaKu!
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kali ini Aku akan
mendatangkan segala bahala kepada
dirimu dan kepada para pendjawatmu
dan rakjatmu, agar engkau mengetahui,
bahwa tiada seorangpun seperti Daku
diseluruh bumi.
15 Sebab kinipun Aku dapat sadja
mengulurkan tanganKu dan memalu
dikau beserta rakjatmu dengan sampar,
sehingga engkau dilenjapkan dari muka
bumi;
16 tetapi inilah maksudKu masih
membiarkan dikau hidup, ialah
untuk memperlihatkan kekuasaanKu
kepadamu, supaja namaKu dimasjurkan
diseluruh bumi.
17 Tetapi djika engkau masih djuga
bersitegang terhadap umatKu, sehingga
engkau tidak mengidjinkan mereka
pergi,
18 sungguhlah, esok pada djam seperti
sekarang ini Aku akan menurunkan
hudjan es jang amat dahsjat, seperti
belum pernah terdjadi di Mesir sedjak
hari berdirinja sampai kini.
19 Sekarang suruhlah membawa
ternakmu dan segala kepunjaanmu
dipadang ketempat jang aman. Sebab
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segala orang-orang dan hewan, jang
berada dipadang dan tidak dipulangkan
kerumahnja akan binasa, apabila hudjan
es menimpa mereka".
20 Mereka diantara para pegawai Parao
jang takut akan Sabda Jahwe, membawa
hamba-hambanja serta ternaknja lari
kerumah.
21 Tetapi mereka jang tidak
mengindahkan Sabda Jahwe,
membiarkan hamba-hambanja
serta ternaknja dipadang.
22 Lalu Jahwe bersabda kepada Musa:
"Ulurkanlah tanganmu kelangit, agar
turunlah hudjan es diseluruh tanah
Mesir, diatas orang-orang dan ternak
dan segala tumbuh-tumbuhan ditanah
Mesir".
23 Musa mengangkat tongkatnja
kelangit, maka Jahwe mendatangkan
guruh dan hudjan es; kilat menjambarnjambar kebumi, dan Jahwe menurunkan
hudjan es diatas tanah Mesir.
24 Hudjan es dan djuga kilat, jang
menjambar-njambar selama hudjan es
itu amat sangat hebatnja, seperti belum
pernah terdjadi diseluruh tanah Mesir,
sedjak merupakan suatu negara.
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tanah Mesir hudjan es
itu membinasakan segala sesuatu
jang ada dipadang, dari orang sampai
ternak; djuga segala tumbuh-tumbuhan
dipadang rusaklah karena hudjan es
dan segala pepohonan dipadangpun
ditumbangkannja.
26 Hanja ditanah Gosjen, tempat tinggal
orang-orang Israel, tiada turun hudjan
es.
27 Lalu Parao memerintahkan
memanggil Musa dan Harun serta
berkata kepada mereka: "Kali ini
ternjatalah aku berdosa. Jahwe jang
benar, sedangkan aku serta rakjatku
jang bersalah.
28 Berdoalah kepada Jahwe. Sudah
terlalu banjaklah guruh raksasa dan
hudjan es. Aku akan mengidjinkan kamu
pergi. Tak usahlah kamu tinggal disini
lebih lama lagi".
29 Djawab Musa kepadanja: "Segera
sesudah saja meninggalkan kota ini, saja
akan menadahkan tangan saja kepada
Jahwe, maka akan berhentilah guruh
itu dan hudjan es tidak akan turun lagi,
supaja engkau ketahui bahwa bumi ini
milik Jahwe.
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saja tahu bahwa engkau dan
para pendjawatmu belum lagi takut
dihadapan Allah Jahwe".
31 Batang lenan dan djelai dirusakkan,
sebab djelai sedang berbulir dan batang
lenan sedang berbunga.
32 Tetapi gandum dan sekoi tidak
dirusakkan, sebab keduanja itu lambat
musimnja.
33 Musa lalu pergi dari hadapan Parao
keluar dari kota dan menadahkan
tangannja kepada Jahwe, maka
berhentilah guruh dan hudjan es itu, dan
tiada hudjan lagi turun tertumpahkan
diatas bumi.
34 Ketika Parao melihat hudjan, hudjan
es dan guruh telah berhenti, maka
ia berdosalah lagi, dan menegarkan
hatinja, beserta para pendjawatnja.
35 Djadi Parao tetap tegar hati, sehingga
ia tidak mengidjinkan orang-orang Israel
pergi, sebagaimana telah diramalkan
Jahwe dengan perantaraan Musa.
1 Sesudah itu Jahwe bersabda
kepada Musa: "Pergilah
menghadap Parao! Aku sendirilah jang
telah menegarkan hatinja dan hati para
pendjawatnja, untuk mengadakan tanda-
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tandaKu jang adjaib itu ditengah-tengah
mereka,
2 supaja engkau dapat mentjeritakan
didepan anak-tjutjumu, bagaimana Aku
pernah mempermainkan orang-orang
Mesir, dan manakah tanda-tanda jang
pernah Kuadakan ditengah-tengah
mereka, agar kamu mengetahui, bahwa
Aku ini Jahwe".
3 Maka Musa dan Harun datang
menghadap Parao dan berkata
kepadanja: "Demikianlah Sabda Jahwe
Allah orang-orang Hibrani: Sampai
berapa lama engkau masih menolak
untuk tunduk dihadapanKu? Idjinkanlah
umatKu pergi, untuk berbakti kepadaKu!
4 Tetapi djika engkau menolak
mengizinkan umatKu pergi, sudah
tentulah esok akan Kudatangkan
belalang kedalam wilajahmu.
5 Belalang-belalang itu akan menutupi
permukaan tanah ini, sehingga orang
tidak dapat melihat tanah lagi; belalangbelalang itu akan makan habis sisa-sisa
jang terluputkan, jang masih tertinggal
bagimu sesudah hudjan es itu, dan
makan bersih segala pepohonan jang
tumbuh dipadang.
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rumah-rumahmu dan
rumah-rumah para pendjawatmu,
ja rumah segala orang Mesir akan
penuh dengannja, seperti belum
pernah disaksikan ajahmu serta nenekmojangmu, sedjak mereka hidup dibumi
ini sampai sekarang". Lalu Musa berbalik
dan pergi dari hadapan Parao.
7 Maka para pendjawat Parao berkata
kepadanja: "Sampai berapa lama orang
ini masih mendjebak kita? Biarkanlah
orang-orang itu pergi untuk berbakti
kepada Jahwe, Allah mereka. Belum
djugakah tuan insjaf, bahwa Mesir binasa
karenanja?"
8 Musa dan Harun didatangkannja
kembali menghadap Parao jang
berkata kepada mereka: "Pergilah dan
berbaktilah kepada Jahwe Allahmu. Akan
tetapi siapakah sadja jang akan pergi?".
9 Djawab Musa: "Kami akan pergi
bersama-sama dengan orang-orang
tua-muda; kami akan pergi bersamasama dengan anak-anak laki-laki dan
perempuan kami serta ternak-ternak
kami ketjil dan besar, sebab kami harus
mengadakan perajaan bagi Jahwe".
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Parao kepada mereka:
"Keadaannja begini: Semoga Jahwe
menjertai kamu andaikata aku sampai
mengidjinkan kamu bersama anakanakmu pergi, karena ternjata kamu
merentjanakan hal-hal jang djahat.
11 Namun itu tidak akan terdjadi!
Pergilah kaum prija sadja berbakti
kepada Jahwe. Itu kan jang mendjadi isi
permohonanmu". Sesudah itu mereka
diusir dari hadapan Parao.
12 Lalu Jahwe bersabda kepada Musa:
"Angkatlah tanganmu diatas negeri
Mesir, untuk mendatangkan belalang
kenegeri Mesir, jang akan makan habis
segala tumbuh-tumbuhan dinegeri itu
semuanja, jang masih tertinggal dari
hudjan es dahulu".
13 Musa mengangkat tongkatnja diatas
negeri Mesir, maka Jahwe meniupkan
angin timur atas negeri itu, sehari
semalam. Pada pagi hari angin timur itu
sudah membawa belalang.
14 Belalang-belalang itu membandjiri
seluruh negeri Mesir dan hinggap
diseluruh wilajah Mesir dengan tak
terhitung banjaknja. Sebelum itu belum
pernah ada belalang sebanjak itu,
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maupun sesudahnja tidak akan kelihatan
sebanjak itu pula.
15 Belalang-belalang itu menutupi
permukaan seluruh negeri, sehingga
bumi kehitam-hitaman karenanja, dan
habis-habis makan segala tumbuhtumbuhan ditanah itu dan segala buah
pohon-pohon, jang masih tertinggal
sesudah hudjan es. Diseluruh negeri
Mesir tiada tinggal jang hidjau lagi pada
pohon-pohon maupun pada tanaman
dipadang.
16 Maka Parao lekas-lekas memanggil
Musa dan Harun, lalu berkata: "Aku
telah berdosa terhadap Jahwe Allahmu,
dan terhadap kamu!
17 Ambillah lagi sekali ini dosaku
daripadaku dan doakanlah aku pada
Jahwe Allahmu, supaja maut ini sadja
masih disingkirkanNja daripadaku!"
18 Maka pergilah Musa dari hadapan
Parao dan berdoa kepada Jahwe,
19 dan Jahwe mengubah angin mendjadi
angin barat jang amat kentjang dan
jang membawa belalang-belalang keatas
dan menghalaukannja ke Laut Buluh.
Diseluruh wilajah Mesir tiada belalang
satupun tertinggal.
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Jahwe menegarkan hati
Parao, sehingga ia tidak mengidjinkan
orang-orang Israel pergi.
21 Jahwe lalu bersabda kepada
Musa: "Angkatlah tanganmu kelangit,
maka negeri Mesir akan terliputi
kegelapan jang akan membuat orang
meraba-raba".
22 Maka Musa mengulurkan tangannja
kelangit, dan gelap-gulitalah seluruh
negeri Mesir tiga hari lamanja.
23 Tiga hari lamanja orang tidak dapat
melihat orang lain, dan tiada seorangpun
dapat bergerak dari tempatnja. Tetapi
orang-orang Israel semuanja mendapat
terang ditempat kediamannja.
24 Maka Parao memanggil Musa serta
berkata: "Pergilah dan berbaktilah
kepada Jahwe! Hanjalah ternakmu
ketjil maupun besar harus ditinggalkan,
sedangkan anak-anak boleh ikut pergi".
25 Djawab Musa: "Tuanku harus pula
menjelenggarakan untuk kami kurban
sembelihan dan kurban bakaran, jang
dapat kami persembahkan kepada Jahwe
Allah kami.
26 Maka ternak kami pun harus ikutserta dengan kami, tiada seekorpun
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boleh ketinggalan, sebab daripadanja
harus kami ambil untuk keperluan ibadat
kepada Jahwe".
27 Tetapi Jahwe menegarkan hati Parao,
sehingga ia tidak mau mengidjinkan
mereka pergi.
28 Lalu Parao berkata kepadanja:
"Pergilah daripadaku. Awas, djangan
sampai tampil menghadap aku lagi.
Sebab pada hari engkau nampak
didepanku, engkau akan mati!"
29 Djawab Musa: "Baiklah, seperti telah
tuan katakan: saja tidak akan datang
menghadap tuan lagi".
1 Sesudah itu Jahwe bersabda
kepada Musa: "Satu bahala lagi
akan Kudatangkan atas Parao dan atas
Mesir, sesudah itu ia akan mengidjinkan
kamu pergi dari sini. Sekali idjinnja
untuk berangkat telah diberikan setjara
penuh, ia malahan akan mendesak kamu
pergi dari sini.
2 Berbitjaralah didepan rakjat hingga
terdengar oleh semuanja, supaja setiap
orang pria meminta kepada tetangganja
pun pula setiap wanita kepada
tetangganja perempuan barang-barang
perak dan emas".
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Jahwe membuat bangsaNja
berkenan kepada orang-orang Mesir.
Dan Musapun adalah tokoh jang
amat terhormat dinegeri Mesir, baik
dikalangan pendjawat-pendjawat Parao
maupun dikalangan rakjat.
4 Berkatalah Musa: "Demikianlah firman
Jahwe: Ditengah malam Aku akan keluar
melintasi Mesir.
5 Maka segala anak sulung dinegeri
Mesir akan mati, mulai dari anak
sulung Parao jang duduk ditachtanja,
sampai kepada anak sulung sahaja jang
tempatnja dibelakang batu gilingan, dan
djuga segala anak sulung hewan.
6 Dan djeritan dahsjat akan terdengar
diseluruh negeri Mesir, seperti jang
belum pernah terdjadi dan tidak akan
terdjadi lagi.
7 Tetapi terhadap seluruh Israel tiada
andjing seekorpun akan menjalak,
baik terhadap orang maupun ternak,
agar kalian menginsjafi bahwa Jahwe
membeda-bedakan antara umat Mesir
dan umat Israel.
8 Lalu para pendjawat tuan ini
akan turun menghadap saja dan
bersudjud kepada saja serta berkata:
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'Berangkatlah, engkau dan seluruh
bangsa, jang mengikuti engkau',
sesudah itu saja akan berangkat".
Lalu Musa pergi dari hadapan Parao
berkobar-kobar marahnja.
9 Maka Jahwe bersabda kepada Musa:
"Parao tidak akan mendengarkan kamu,
supaja tanda-tandaKu bertambah lagi
ditanah Mesir".
10 Musa dan Harun melakukan segala
tanda adjaib itu didepan Parao. Tetapi
Jahwe menegarkan hati Parao, sehingga
ia tidak mengidjinkan orang-orang Israel
pergi dari negerinja.
1 Inilah sabda Jahwe kepada Musa
dan Harun ditanah Mesir:
2 "Bulan ini hendaknja mendjadi bulanawal bagimu, inilah jang pertama-tama
diantara bulan-bulan seluruh tahun.
3 Katakanlah kepada seluruh umat
Israel begini: Tanggal sepuluh bulan
ini hendaknja mereka masing-masing
mengambil seekor anakdomba untuk
satu keluarga, seekor anakdomba untuk
tiap-tiap rumah tangga.
4 Tetapi apabila suatu keluarga
terlalu ketjil untuk menjediakan
seekor anakdomba, hendaknja mereka
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mengambilnja bersama-sama dengan
tetangganja jang terdekat rumahnja,
menurut djumlah orangnja. Perhitungan
perihal anak domba itu harus kamu
buat menurut banjaknja jang dapat
dihabiskan masing-masing.
5 Anakdomba itu djanganlah bertjela
hendaknja, djantan dan berumur satu
tahun; dan harus kamu ambil dari antara
domba-domba atau kambing-kambing.
6 Anakdomba itu harus kamu
kesampingkan sampai tanggal
empatbelas bulan ini, lalu seluruh
djemaah umat Israel harus
menjembelihnja pada sendja hari.
7 Mereka harus mengambil sedikit dari
darahnja dan mengoleskannja pada
kedua djenang pintu dan ambang-atas
pintu rumah-rumah tempat mereka
makan dagingnja.
8 Pada malam itu djua mereka harus
memakan dagingnja, jang dipanggang
diapi, mereka harus makannja dengan
roti tak beragi dan sajur-sajuran jang
pahit.
9 Djanganlah kamu makan jang mentah
atau jang direbus dalam air, melainkan
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hanjalah jang dipanggang diapi, lengkap
dengan kepala, kaki dan djeroannja.
10 Sedikitpun daripadanja djanganlah
kamu tinggalkan sampai pagi. Tetapi
apa jang masih tertinggal sampai pagi,
haruslah kamu bakar dalam api.
11 Demikianlah tjaranja kamu makan
daging itu: dengan pinggangmu berikat,
dengan kasut dikakimu dan dengan
tongkat ditanganmu; apalagi hendaknja
kamu makan dengan tergesa-gesa: itu
adalah Paskah untuk Jahwe.
12 Adapun malam itu Aku akan
mendjeladjahi Mesir, dan akan
Kumusnahkan segala anak sulung
dinegeri Mesir manusia maupun hewan,
dan atas segala dewa-dewa Mesir akan
Kudjatuhkan hukuman-hukuman; Aku
Jahwe!
13 Adapun darah pada rumah-rumah
tempat kediamanmu akan merupakan
tanda bagimu, sebab apabila Kulihat
darah itu, Aku akan melewati kamu, dan
kamu tidak akan tertimpa kebinasaan,
pada saat Aku memukul negeri Mesir.
14 Hari ini harus mendjadi suatu
hari peringatan bagimu, dan harus
kamu rajakan sebagai hari raja bagi
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Jahwe; kamu harus merajakannja
turun-temurun sebagai suatu wadjib
jang ditetapkan untuk selama-lamanja.
15 Selama tudjuh hari kamu harus
makan roti tak beragi. Mulai hari
pertama semua ragi harus kamu
enjahkan dari rumah-rumahmu; sebab
tiap-tiap orang, jang mulai hari pertama
sampai dengan hari ketudjuh makan
jang beragi, akan dikutjilkan dari Israel.
16 Pada hari pertama kamu harus
mengadakan himpunan sutji dan lagi
pada hari ketudjuh: maka dikalanganmu
tidak boleh dilakukan pekerdjaan
apapun. Hanja makanan jang diperlukan
masing-masing sadjalah jang boleh
disediakan untukmu.
17 Tepatilah peraturan tentang roti
tak beragi itu; sebab tepat pada hari
inilah Aku telah mengantar pasukanpasukanmu keluar dari negeri Mesir.
Rajakanlah hari ini turun-temurun
sebagai suatu kewadjiban untuk
selama-lamanja!
18 Tanggal empat belas petang bulan
pertama ini haruslah kamu makan roti
tak beragi sampai dengan tanggal dua
puluh satu petang bulan ini.
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hari lamanja tidak bolehlah
terdapat ragi dirumah-rumahmu; sebab
tiap-tiap orang, jang makan jang beragi,
entah ia seorang penumpang entah
seorang penduduk asli, akan dikutjilkan
dari umat Israel. 20 Djadi, kamu tidak boleh makan
apapun jang beragi. Disegala tempat
kediamanmu haruslah kamu makan roti
tak beragi".
21 Musa lalu memanggil kaum tua-tua
Israel dan berkata kepada mereka:
"Pergilah dan perolehlah anakdomba bagi
keluarga-keluargamu dan sembelihlah
anakdomba Paskah.
22 Lalu ambillah seikat hisop,
tjelupkanlah itu dalam darah, jang
ditampung dalam bedjana, dan
oleskanlah darah jang ada dalam
bedjana itu pada ambang-atas dan
kedua djenang pintu. Sampai pagi tak
seorangpun dari kamu boleh keluar pintu
rumahnja!
23 Sebab Jahwe akan berkeliling untuk
memukul Mesir, dan apabila Ia melihat
darah pada ambang-ambang pintu
dan pada kedua djenang pintu, maka
Jahwe akan melewati pintu itu dan
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tidak mengizinkan si pemusnah masuk
kedalam rumahmu untuk memalu kamu.
24 Tepatilah peraturan ini sebagai
suatu undang-undang jang berlaku
selama-lamanja bagimu dan bagi
anak-anakmu.
25 Apabila kamu sudah tiba dinegeri,
jang akan diberikan Jahwe kepadamu,
sebagaimana telah didjandjikanNja,
tetap laksanakanlah upatjara itu.
26 Djika anak-anakmu kemudian
menanjakan kepadamu: "Apa arti
upatjara ini bagimu?"
27 maka djawablah: 'Ini kurban Paskah
bagi Jahwe, jang melewati rumah
orang-orang Israel di Mesir, ketika
Ia memalu orang-orang Mesir, tetapi
menjelamatkan rumah-rumah kita". Lalu
rakjat berlutut serta bersudjud dengan
hormatnja.
28 Sesudah itu orang-orang Israel pergi
dan bertindak demikian; seperti telah
diperintahkan Jahwe kepada Musa dan
Harun, demikianlah mereka berbuat.
29 Dan sungguh-sungguhlah, ditengah
malam Jahwe memukul segala anak
sulung dinegeri Mesir, mulai dari anak
sulung Parao jang duduk ditachtanja,
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sampai dengan anak sulung orang
tawanan, jang ada didalam pendjara,
dan djuga segala anak sulung hewan.
30 Pada malam itu Parao bangun, dan
besertanja djuga segala pendjawatnja
dan semua orang Mesir lainnja. Dan
djeritan dahsjat terdengar di Mesir,
sebab tiada rumah satupun, jang tidak
kematian seseorang.
31 Dan pada malam itu djuga Parao
memanggil Musa dan Harun, serta
berkata: "Berangkatlah dan keluarlah
dari tengah-tengah rakjatku, kamu
beserta orang-orang Israel lainnja
menurut permohonanmu! Pergilah
berbakti kepada Jahwe menurut
keinginanmu!
32 Bawalah djuga ternakmu ketjil dan
besar menurut perkataanmu; hanja
pergilah sadja untuk memperoleh berkat
bagiku djuga!"
33 Adapun orang-orang Mesir
mendesak-desak bangsa (Israel),
supaja selekas mungkin berangkat dari
negeri mereka; sebab kata mereka:
"Nanti kita mati semua!".
34 Maka bangsa Israel membawa serta
adonannja sebelum diragi, memikul
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diatas bahunja wadah adonan jang
terbungkus dalam mantol-mantolnja.
35 Umat Israel menaati pula perintah
Musa serta meminta barang-barang
emas dan perak serta pakaian daripada
orang-orang Mesir.
36 Adapun Jahwe membuat bangsaNja
mendapat kerelaan hati orang-orang
Mesir, sehingga mereka memenuhi
permintaannja. Demikianlah bangsa itu
melutjuti orang-orang Mesir.
37 Bangsa Israel berangkat dari Ramses
kearah Sukkot, kurang lebih enam ratus
ribu orang dewasa jang berdjalan kaki,
belum termasuk anak-isteri mereka.
38 Ikut pula banjak orang berbangsa
tjampuran, pun pula ternak ketjil dan
besar jang merupakan kawanan jang
amat besarnja.
39 Adonan jang mereka bawa dari
Mesir mereka buat roti-roti bundar
pipih, karena adonan itu tak beragi.
Adapun sebabnja ialah, bahwa mereka
itu diusir dari Mesir, sehingga tidak
dapat menunda lebih lama lagi dan tidak
sempat menjediakan perbekalan pula.
40 Bangsa Israel diam di Mesir empat
ratus tigapuluh tahun lamanja.
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tepat pada hari jang mengachiri
tahun jang keempatratus tigapuluh itu,
berangkatlah seluruh kelompok Israel
dari negeri Mesir.
42 Itulah malam berdjaga bagi Jahwe,
untuk mengantar mereka keluar dari
Mesir; maka seharusnja itu djuga malam
untuk Jahwe, jaitu malam berdjaga bagi
sekalian Israel turun-temurun.
43 Jahwe bersabda kepada Musa dan
Harun: "Inilah peraturan mengenai
Paskah: orang asing siapapun djuga
tidak boleh ikut makan.
44 Tetapi tiap-tiap budak jang dibeli
uang, boleh makan daripadanja, segera
setelah kausunat.
45 Para penumpang dan buruh harian
tidak boleh makan daripadanja.
46 Paskah itu harus dimakan didalam
rumah jang satu dan sama. Sedikitpun
dari dagingnja tidak boleh kamu
bawa keluar rumah. Satu tulangpun
daripadanja tidak boleh kamu patahkan.
47 Segenap umat Israel harus
merajakannja.
48 Djika ada seorang asing menumpang
padamu jang mau merajakan Paskah
bagi Jahwe, maka lebih dahulu setiap
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laki-laki jang ada sertanja harus disunat,
barulah ia boleh madju merajakannja;
dan ia harus dianggap sebagai orang
pribumi. Tetapi siapapun djua jang
tak bersunat, tidak boleh makan
daripadanja.
49 Peraturan jang sama akan berlaku
bagi orang asli maupun orang asing jang
menumpang padamu".
50 Seluruh umat Israel menaati
peraturan itu; seperti telah diperintahkan
Jahwe kepada Musa dan Harun,
demikianlah mereka perbuat.
51 Pada hari itu djua Jahwe mengantar
orang-orang Israel kelompok demi
kelompok keluar dari negeri Mesir.
1 Dan Jahwe bersabda kepada
Musa:
2 Kuduskanlah sekalian anak sulung
kepadaKu! Semua jang pertama-tama
membuka rahim di Israel, baik dari
manusia maupun dari hewan, adalah
kepunjaanKu".
3 Musa lalu berkata kepada bangsa
(Israel): "Peringatilah hari ini, waktu
kamu keluar dari Mesir, dari rumah
perbudakan itu; sebab dengan tangan
jang kuat Jahwe telah mengantar

13
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kamu keluar dari sana. Maka dari itu
djanganlah makan jang beragi!
4 Hari ini kamu berangkat, jaitu pada
bulan Abib.
5 Apabila engkau sudah dibawa
Jahwe masuk kedalam tanah orangorang Kanaan, orang-orang Chet,
Amori, Chiwwi dan Jebusi, jang akan
diberikanNja kepadamu menurut
sumpahNja kepada nenek-mojangmu,
tanah jang berkelimpahan susu
dan madu, maka upatjara ini harus
kaulakukan dalam bulan ini.
6 Tudjuh hari lamanja haruslah engkau
makan roti tak beragi dan pada hari
ketudjuh harus dilangsungkan perajaan
bagi Jahwe.
7 Hanja roti tak beragi sadja boleh
dimakan selama tudjuh hari itu; padamu
tidak boleh kelihatan sesuatupun jang
beragi, dan ragipun tidak boleh kelihatan
padamu diseluruh daerahmu.
8 Pada hari itu harus kauberitahukan
kepada anakmu: "Itulah (kubuat),
karena segala sesuatu jang telah
diperbuat Jahwe bagiku, ketika aku
keluar dari Mesir".
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hendaklah ini mendjadi
laksana tanda ditanganmu dan
peringatan pada dahimu, agar hukum
Jahwe berada dimulutmu; sebab dengan
tangan kuatlah Jahwe telah mengantar
engkau keluar dari Mesir!
10 Hendaknja peraturan ini kaulakukan
tepat pada waktunja tahun demi tahun.
11 Apabila Jahwe sudah membawamu
masuk kenegeri orang-orang Kanaan,
seperti telah didjandjikanNja dengan
sumpah kepadamu dan kepada
nenek-mojangmu, pun pula telah
menjerahkannja kepadamu,
12 maka segala jang membuka rahim
harus kaupersembahkan kepada Jahwe.
Djuga tiap-tiap anak sulung hewan jang
akan kauperoleh, kalau itu djantan,
adalah kepunjaan Jahwe.
13 Tetapi tiap-tiap anak sulung keledai
harus kautebus dengan seekor domba.
Djika engkau tidak mau menebusnja,
maka haruslah kaupatahkan tengkuknja.
Tiap-tiap anak sulung laki-laki dari
manusia harus kautebus.
14 Dan djika anakmu kelak bertanja
kepadamu: 'Apakah ini artinja?' - maka
haruslah kaukatakan kepadanja: Dengan
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tangan kuatlah kita telah diantar Jahwe
keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan
itu.
15 Sebab ketika Parao dengan tegar
hati menolak mengizinkan kita pergi,
maka Jahwe telah membunuh segala
anak sulung dinegeri Mesir, mulai dari
anak sulung manusia sampai dengan
anak sulung hewan; dari sebab itu
kupersembahkan kepada Jahwe segala
jang membuka rahim, kalau itu djantan,
serta kutebus tiap-tiap anak sulung dari
antara anak-anakku laki-laki.
16 Hendaklah ini mendjadi selaku tanda
ditanganmu dan laksana ikat-dahi,
karena dengan tangan kuatlah Jahwe
telah mengantar kita keluar dari Mesir!"
17 Ketika Parao mengizinkan bangsa
(Israel) pergi, Allah tidak membimbing
mereka didjalan ketanah orang Pilisti,
meskipun itu djalan jang paling
dekat; sebab pertimbangan Allah:
"Djanganlah kiranja bangsa ini nanti
sampai menjesal, apabila mereka harus
menghadapi peperangan, dan mau
kembali lagi ke Mesir".
18 Dari sebab itu Allah menuntun
bangsaNja menempuh djalan simpangan
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kepadang gurun ditepi Laut Buluh.
Dengan perlengkapan perang orangorang Israel bertolak dari negeri
Mesir.
19 Musa membawa sertanja djua tulangtulang Jusuf. Sebab Jusuf telah menjuruh
orang-orang Israel mengangkat sumpah
resmi, katanja: "Sungguhlah Allah akan
mengundjungi kamu; maka pada ketika
itu tulang-tulangku harus kamu bawa
sertamu dari sini".
20 Mereka berangkat dari Sukkot dan
berkemah di Etam ditepi gurun.
21 Adapun Jahwe berdjalan didepan
mereka pada siang hari dalam tiang
awan, untuk menundjukkan djalan
kepada mereka, dan pada malam hari
dalam tiang api, untuk menerangi
mereka, sehingga mereka dapat
berdjalan siang dan malam.
22 Adapun siang hari tiang awan tidak
mundur, tak mundur pula tiang api
dimalam hari dari depan bangsa (Israel).
1 Jahwe bersabda kepada Musa:
"Katakanlah kepada orang-orang
Israel, supaja mereka berbalik dan
berkemah didepan Pi-Hachirot antara

14
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Migdol dan laut, berhadapan dengan
Ba'al-Sefon.
2 Didepan tempat itulah kamu harus
berkemah ditepi laut.
3 Kemudian Parao akan berkata tentang
orang-orang Israel: 'Mereka telah sesat
djalan didaerah itu. Mereka terkurung
gurun'.
4 Lalu Aku akan menegarkan hari Parao,
sehingga ia mengedjar mereka. Tetapi
Aku akan memuliakan DiriKu terhadap
Parao dan pasukannja, sehingga rakjat
Mesir menginsjafi, bahwa Aku ini Jahwe".
Mereka mengikuti petundjuk itu.
5 Ketika sampailah berita kepada radja
Mesir, bahwa bangsa (Israel) telah
lari, maka berubahlah hati Parao serta
pendjawat-pendjawatnja terhadapnja.
Kata mereka: "Apa telah kita perbuat
ini: melepaskan Israel dari pengabdian
kepada kita!".
6 Ia memerintahkan menjiapkan
kereta-perangnja, dan membawa serta
anak-buahnja.
7 Dibawanja enam ratus kereta perang
pilihan dan kereta-kereta perang Mesir
lainnja, lengkap dengan pedjuangpedjuang terpilih akan mengendarainja.
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menegarkan hati Parao radja
Mesir; maka ia mengedjar orang-orang
Israel, sementara mereka meneruskan
perdjalanannja keluar dengan riang hati.
9 Orang-orang Mesir mengedjar mereka
dengan segala kuda dan kereta Parao,
beserta pengendara-pengendara dan
pasukannja, dan menjusul mereka,
ketika berkemah ditepi laut dekat
Pi-Hachirot, berhadapan dengan
Ba'al-Sefon.
10 Ketika Parao sudah dekat, umat Israel
melajangkan pandangannja dan melihat,
bahwa orang-orang Mesir mengedjar
mereka. Maka amat terkedjutlah
orang-orang Israel dan mendjerit-djerit
kepada Jahwe.
11 Dan kepada Musa mereka berkata:
"Apakah kaukira tiada kubur di Mesir,
maka kami kaubawa keluar dari Mesir
untuk mati digurun? Apa jang telah
kauperbuat terhadap kami: membawa
kami keluar dari Mesir!
12 Bukankah ini maksud kami, ketika di
Mesir menjatakan kepadamu: "Djangan
mengganggu kami! Kami mau bekerdja
untuk orang Mesir sadja. Sebab lebih
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baiklah bagi kami, bekerdja untuk rakjat
Mesir dari pada harus mati di gurun".
13 Djawab Musa kepada umat: "Djangan
takut! Bertahanlah, nistjaja akan kamu
saksikan penjelamatan Jahwe, jang
hari ini akan dilaksanakanNja untukmu.
Sebab orang-orang Mesir jang kamu
lihat sekarang, tidak akan kamu lihat
lagi selama-lamanja.
14 Jahwe akan berperang untukmu,
tjukuplah kamu diam-diam sadja".
15 Jahwe bersabda kepada Musa:
"Mengapa engkau merintih kepadaKu?
Katakanlah kepada orang-orang Israel,
supaja mereka berangkat.
16 Engkau sendiri harus mengangkat
tongkatmu dan mengulurkan tanganmu
atas laut dan membelahnja, supaja
orang-orang Israel dapat masuk
ketengah-tengah laut, berdjalan atas
tanah kering.
17 Namun sementara itu Akulah jang
menegarkan hati orang-orang Mesir,
sehingga mereka akan masuk menjusul
umat Israel. Tetapi ketika itu akan
nampak kemuliaanKu bagi Parao serta
seluruh pasukannja, kereta-keretanja
serta pasukannja berkuda.
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orang-orang Mesir akan
menginsjafi, bahwa Aku ini Jahwe,
apabila nampak kemuliaanKu bagi Parao,
kereta-keretanja serta pasukannja
berkuda".
19 Lalu Malaikat Allah, jang hingga itu
berdjalan didepan pasukan orang-orang
Israel, berpindah tempat dan berdjalan
dibelakang mereka; djuga tiang awan
meninggalkan tempatnja dimuka dan
menempatkan diri dibelakang mereka,
20 untuk berdiri diantara perkemahan
Mesir dan perkemahan Israel. Karena
awan itu dan kegelapan, maka semalammalaman itu jang satu tidak dapat
mendekati jang lain.
21 Lalu Musa mengulurkan tangannja
diatas laut, dan Jahwe menjurutkan
laut dengan angin timur jang kentjang
semalam-malaman, serta mengeringkan
laut itu. Maka air laut terbelah,
22 dan umat Israel masuk ketengahtengah laut jang kering, sementara
air itu merupakan dinding dikiri-kanan
mereka.
23 Tetapi orang-orang Mesir mengedjar
mereka, segala kuda-kuda Parao,
kereta-keretanja dan pasukannja
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berkuda, serta masuk mengikuti mereka
sampai ketengah-tengah laut.
24 Pada waktu pendjagaan pagi
Jahwe memandang pasukan Mesir dari
dalam tiang api serta tiang awan dan
mengatjau-balaukan pasukan Mesir.
25 Ia membelokkan roda-roda kereta
mereka, sehingga kereta-kereta
terhambat. Maka orang-orang Mesir
berpekik: "Marilah kita lari meninggalkan
orang-orang Israel; sebab Jahwe
berperang untuk mereka melawan
Mesir!".
26 Jahwe lalu bersabda kepada Musa:
"Ulurkanlah tanganmu diatas laut,
supaja air berbalik menumpahi orangorang Mesir, kereta-kereta mereka
beserta pasukannja berkuda!".
27 Musa mengulurkan tangannja diatas
laut, maka mendjelang pagi airnja
mengalir kembali ketempatnja semula.
Dan ketika orang-orang Mesir lari kearah
air itu, Jahwe melontarkan mereka
ditengah-tengah laut.
28 Ketika mengalir kembali, maka air itu
menggenangi kereta-kereta dan pasukan
berkuda dari seluruh tentara Parao, jang
mengedjar umat Israel kedalam laut.
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Dari antara mereka tiada seorangpun
selamat.
29 Tetapi umat Israel telah lewat
ditengah laut melalui tanah kering,
sedangkan air merupakan dinding
dikiri-kanan mereka.
30 Demikianlah Jahwe menjelamatkan
Israel dari genggaman orang-orang
Mesir pada hari itu. Dan Israel melihat
orang-orang Mesir mati terdampar
dipantai.
31 Ketika bangsa Israel menjaksikan
karja-agung, jang telah dilaksanakan
Jahwe terhadap orang-orang Mesir,
maka seluruh bangsa takut akan Jahwe,
serta pertjaja akan Jahwe dan akan
Musa hambaNja.
1 Lalu Musa dan orang-orang
Israel menjanjikan madah ini
untuk Jahwe; demikian pudjian mereka:
"Aku hendak bermadah bagi Jahwe,
sebab teramat luhurlah Ia. Kuda serta
para penumpangnja dilontarkanNja ke
laut!
2 Kekuatanku dan daja-mampuku
Jah, Ia mendjadi Penjelamatku! Dialah
Allahku, hendak kupudji Dia, Allah
Bapaku, hendak kuluhurkan Dia!

15

Keluaran 15.3–10
3 Jahwe

72

adalah pedjuang, Jahwelah
namaNja.
4 Kereta-kereta Parao serta pasukannja
dilontarkanNja kedalam laut; pedjuangpedjuang pilihannja ditenggelamkan di
Laut Buluh.
5 Air laut menutupi mereka, laksana
batu mereka tenggelam didalam tubir.
6 Tangan kananMu, Jahwe, unggul
karena kekuatan, tangan kananMu,
Jahwe, menghantjurkan musuh,
7 Dalam keagunganMu jang melimpah
Kautjampakkan lawanmu; Kaulepaskan
api murkaMu, membakar mereka
bagaikan sekam.
8 Karena napas murkaMu air bertimbuntimbun, ombak-ombak berdiri tegak
laksana dinding, arus-arus air membeku
ditengah laut.
9 Udjar musuh: "Aku mau mengedjar,
mau menjusul, mau membagi-bagi
djarahan, sehingga puaslah nafsuku!
Pedangku hendak kuhunus, dan
tanganku akan menumpas mereka!"
10 Lalu Kautiupkan angin, lautpun
menutupi mereka laksana timah
tenggelamlah mereka dalam air dahsjat.
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diantara dewa-dewa menjamai
Engkau, Jahwe? Siapakah seperti
Engkau termasjur kudusnja? Patutlah
ditakuti sebab karja-karja agung, Jang
mengerdjakan keadjaiban!
12 Tatkala Kauulurkan tangan kananMu,
bumi menelan mereka.
13 Karena Engkau rahim, Kautuntun
bangsa jang Kau tebus, Kauantar
mereka dengan kekuatanMu, menudju
kediamanMu jang sutji.
14 Bangsa-bangsa mendengarnja,
seketika itu gementarlah mereka;
Ketakutan menimpa rakjat tanah Pilisti.
15 Lalu gemparlah para pemuka bangsa
Edom, kegentaran menghinggapi para
penguasa Moab, gontjanglah hati
sekalian penduduk Kanaan.
16 Takut dan ngeri menimpa mereka,
karena kekuatan lenganMu mereka diam
bagaikan batu, selama umatMu berlalu,
ja Jahwe, sampai lewat umat jang telah
Kauperoleh itu.
17 Bangsamu akan Kaubawa masuk
dan Kautempatkan dipegunungan, milik
pusakaMu, ditempat, jang Kaudjadikan
kediamanMu, Jahwe, ditempat sutji jang
didirikan tanganMu, ja Tuhan.
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akan meradja selama-lamanja,
kekal-abadi!"
19 Adapun sesudah kuda-kuda
Parao dengan kereta-keretanja serta
angkatannja berkuda masuk kedalam
laut, maka Jahwe membuat air laut
mengalir kembali menggenangi mereka;
sedangkan orang-orang Israel lewat
ditengah-tengah laut diatas tanah
kering.
20 Maka nabiah Mirjam, kakak
perempuan Harun, memegang rebana,
dan sekalian wanita mengikutinja
dengan rebana sambil menari-nari.
21 Mirjam menjahut mereka dengan
sadjak-ulang: "Bermadahlah bagi Jahwe,
sebab teramat luhurlah Ia, Kuda serta
para penumpangnja dilontarkanNja
kedalam laut!"
22 Sesudah itu Musa menjuruh orangorang Israel berangkat dari daerah Laut
Buluh. Mereka pergi kegurun Sjur; tiga
hari lamanja mereka berdjalan dipadang
gurun tanpa mendapatkan air.
23 Lalu mereka sampai ke Mara, tetapi
air di Mara itu tidak dapat mereka
minum, karena pahit rasanja; oleh sebab
itu tempat itu dinamakan Mara.
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umat bersungut-sungut kepada
Musa serta berkata: "Kami minum apa?"
25 Lalu berserulah Musa kepada
Jahwe; maka Jahwe menundjukkan
sebatang pohon kepadanja. Kaju itu
dilemparkannja kedalam air, dan segera
air mendjadi tawar. Disitulah Jahwe
memberi mereka peraturan serta
undang-undang, dan disitu Ia mentjobai
mereka.
26 SabdaNja: "Djika kamu sungguhsungguh mendengarkan suara Jahwe
Allahmu, dan melakukan apa jang lurus
dihadapanNja; djika kamu menelengkan
telingamu kepada perintah-perintahNja
dan menepati segala peraturanNja,
maka tidak akan Aku mendatangkan
kepadamu satupun dari malapetaka jang
telah Kutimpakan atas Mesir, karena Aku
ini Jahwe Penjembuhmu".
27 Sesudah itu mereka sampai ke
Elim; disitu ada duabelas sumber dan
tudjuhpuluh pohon kurma. Mereka
berkemah disitu ditepi air.
1 Sesudah itu mereka berangkat
dari Elim dan pada tanggal
limabelas bulan kedua setelah mereka
keluar dari tanah Mesir, segenap umat
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Israel sampai kegurun Sin, jang terletak
antara Elim dan Sinai.
2 Digurun itu segenap umat Israel
menggerutu lagi kepada Musa dan
Harun.
3 Berkata orang-orang Israel kepada
mereka: "Ah, seandainja kami mati
sadja dinegeri Mesir oleh tangan Jahwe,
ketika duduk menghadap kuali penuh
daging dan dapat makan roti sampai
kenjang! Padahal kamu membawa kami
kegurun ini untuk membiarkan segenap
himpunan ini mati kelaparan".
4 Jahwe lalu bersabda kepada Musa:
"Baik, Aku akan menurunkan hudjan
roti dari langit bagimu. Bangsa ini harus
keluar dan setiap hari mengumpulkan
djatah untuk hari itu; begitulah hendak
Kutjobai, benarkah mereka bertindak
menurut hukumKu atau tidak.
5 Namun pada hari jang keenam
haruslah mereka membuat persediaan,
maka banjaknja jang mereka bawa
pulang hendaknja dua kali lipat dari apa
jang mereka kumpulkan setiap hari".
6 Maka berkatalah Musa dan Harun
kepada seluruh bangsa Israel: "Diwaktu
malam akan kamu ketahui, bahwa
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Jahwelah jang telah mengantar kamu
keluar dari negeri Mesir.
7 Dan pagi-pagi hari kamu akan
memandang kemuliaan Jahwe, kalau
ternjata Ia mendengarkan gerutumu
terhadapNja. Tetapi apa kiranja kami
ini, hingga kamu menggerutu kepada
kami?"
8 Dan Musa menjambung: "Apabila
Jahwe pada waktu malam memberi kamu
makan daging, lagi pula roti diwaktu
pagi sampai kenjang, karena Jahwe
mendengarkan gerutumu jang telah
kamu tudjukan kepadaNja, maka sudah
ternjatalah kami ini bukan apa-apa;
bukan kepada kami, melainkan kepada
Jahwe telah sampailah gerutumu".
9 Kemudian kepada Harun, Musa
berkata: "Perintahkanlah kepada seluruh
umat Israel: 'Mendekatlah dihadapan
Jahwe, sebab Ia telah mendengarkan
gerutumu'."
10 Maka sedang Harun mengutjapkan
kata-kata itu dimuka segenap umat
Israel, mereka memalingkan mukanja
kegurun; dan sungguh-sungguh
kemuliaan Jahwe nampaklah dalam rupa
awan.
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Jahwe bersabda kepada Musa:
telah mendengar gerutu orangorang Israel. Katakanlah ini kepada
mereka: Petang ini kamu akan makan
daging dan esok pagi-pagi kamu akan
makan roti sampai kenjang; dengan
itulah akan kamu ketahui, bahwa Aku,
Jahwe, adalah Allahmu!".
13 Dan sungguhlah dipetang hari
tampillah burung-burung pujuh meliputi
perkemahan itu; dan dipagi hari
terletaklah embun dikeliling perkemahan
itu.
14 Ketika embun itu menguap,
dipermukaan gurun nampaklah sesuatu
jang halus, mirip serpih, tipis seperti
embun beku ditanah.
15 Ketika orang-orang Israel melihatnja,
mereka berkata satu sama lain: "Apa
itu?". Sebab mereka tidak tahu apa itu.
Maka berkata Musa kepada mereka: "Ini
roti jang diberikan Jahwe kepadamu
djadi makanan.
16 Dan inilah jang telah diperintahkan
Jahwe: Masing-masing hendaklah
mengumpulkannja menurut
kebutuhannja, se-omer seorang;
masing-masing hendaklah mengambil
12 "Aku
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menurut djumlah orang, jang tinggal
didalam kemahnja!"
17 Orang-orang Israel berbuat demikian
dan mengumpulkan, jang satu banjak,
jang lain sedikit.
18 Tetapi ketika ditakarnja dengan omer,
maka jang mengumpulkan banjak tidak
kelebihan, dan jang mengumpulkan
sedikit tidak kekurangan. Jang
dikumpulkan setiap orang sesuai dengan
kebutuhannja.
19 Kemudian Musa berkata kepada
mereka: "Djanganlah seorang
menjisakan sedikit djua sampai esok
hari!".
20 Tetapi beberapa orang tidak
mendengarkan Musa dan menjisakan
sebagian sampai pagi, dan ulat-ulat
keluar diatasnja serta baunja busuk.
Maka Musa marah-marah kepada
mereka.
21 Mereka mengumpulkannja pagi
demi pagi, masing-masing menurut
keperluannja. Tetapi bila hari sudah
panas, leburlah itu.
22 Dan pada hari keenam mereka
mengumpulkan roti dua kali lipat
banjaknja, jaitu dua omer untuk
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setiap orang. Maka pemuka umat
semuanja menemui Musa untuk
memberitahukannja.
23 Berkata Musa kepada mereka: "Inilah
firman Jahwe: Besok itu hari istirahat,
Sabbat sutji bagi Jahwe. Apa jang
hendak kamu bakar, bakarlah itu dan
jang hendak kamu masak, masaklah
itu. Dan simpanlah segala sisanja djadi
persediaan untuk esok hari!".
24 Mereka lalu menjimpannja sampai
besok, seperti telah diperintahkan Musa;
dan manna itu tidak berbau busuk, pun
tiada ulat-ulat didalamnja.
25 Musa lalu berkata: "Makanlah itu
hari ini, sebab hari ini adalah Sabbat
bagi Jahwe! Hari ini kamu tidak
mendapatkannja dipadang.
26 Enam hari lamanja kamu dapat
mengumpulkannja, tetapi pada hari
ketudjuh, hari Sabbat, tidak akan
terdapat apa-apa.
27 Tetapi pada hari ketudjuh keluar
djuga beberapa orang dari antara rakjat
untuk mengumpulkannja, dan sungguhsungguh mereka tidak mendapat
sedikitpun.
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itu Jahwe bersabda kepada
Musa: "Sampai bilamana kamu masih
menolak menepati perintah-perintahKu
dan hukumKu?
29 Lihatlah, Jahwe telah memberikan
Sabbat kepadamu; karena itu pada hari
keenam Ia memberi kamu roti untuk dua
hari. Maka setiap orang tetaplah diam
ditempatnja. Tidak seorangpun boleh
keluar dari kediamannja"!
30 Maka rakjat beristirahat pada hari
ketudjuh.
31 Keluarga Israel menamakan (roti)
itu manna; warnanja putih seperti butir
ketumbar dan rasanja seperti kuwih
madu.
32 Berkata Musa: "Demikianlah firman
Jahwe: Ambillah se-omer penuh dan
simpanlah itu bagi angkatan-angkatan
jang akan datang, agar mereka
melihat roti jang telah Kuberikan
djadi makananmu digurun, ketika Aku
mengantar kamu keluar dari negeri
Mesir".
33 Kemudian Musa berkata kepada
Harun: "Ambillah sebuah buli-buli dan
isilah dengan manna se-omer penuh dan
taruhlah itu dihadapan Jahwe supaja
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tersimpanlah bagi keturunan-keturunan
kamu".
34 Menurut perintah Jahwe kepada
Musa, maka (buli-buli) ditaruh Harun
didepan Tempat Penjaksian untuk
menjimpannja.
35 Orang-orang Israel makan manna
itu empatpuluh tahun lamanja, sampai
mereka tiba ditanah jang didiami orang.
Mereka makan manna sampai mereka
tiba diperbatasan tanah Kanaan.
36 Adapun se-omer itu sepersepuluh
efa.
1 Sesudah itu segenap umat
orang Israel berangkat dari gurun
Sin menurut petundjuk Jahwe, setjara
berangsur-angsur; achirnja mereka
berkemah di Refidim, tetapi tiada air
minum bagi bangsa itu.
2 Maka umat membebankan tanggung
djawab kepada Musa seraja berkata:
"Berilah kami air minum!". Djawab
Musa kepada mereka: "Mengapa kamu
menuntut tanggung djawab dari padaku?
Mengapa kamu mentjobai Jahwe?".
3 Disitulah umat merasa haus akan air;
karena itu mereka menggerutu kepada
Musa dan berkata: "Mengapa engkau
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membawa kami keluar dari Mesir, untuk
membiarkan kami, anak-anak kami dan
ternak kami mati kehausan?".
4 Maka berseru-serulah Musa kepada
Jahwe: "Apa akan kami perbuat dengan
bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan
meradjam kami!"
5 Djawab Jahwe kepada mereka:
"Berdjalanlah dimuka bangsamu
dan bawalah sertamu beberapa dari
orang-orang tua Israel. Bawalah djuga
ditanganmu tongkatmu, jang pernah
kaupakai memukul sungai Nil dan
pergilah!
6 Lihatlah, Aku akan berdiri didepanmu
disana diatas wadas di Horeb. Lalu
pukullah wadas itu, maka air akan
memantjar keluar dari dalamnja, dan
bangsa dapat minum!". Itupun diperbuat
Musa dihadapan kaum tua-tua Israel.
7 Tempat itu dinamakannja Massa dan
Meriba, karena pendakwaan orang-orang
Israel dan karena mereka mentjobai
Jahwe, dengan mengatakan: "Adakah
Jahwe sungguh ditengah-tengah kita
atau tidak?"
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waktu itu djuga muntjullah
orang-orang Amalek untuk berperang
dengan bangsa Israel di Refidim.
9 Karena itu Musa berkata kepada
Josjua: "Pilihlah orang-orang bagi kita,
dan esok madjulah untuk berperang
dengan orang-orang Amalek; sedang aku
sendiri akan berdiri diatas puntjak bukit
itu dengan tongkat Allah ditanganku!".
10 Josjua melaksanakan apa jang
diperintahkan Musa kepadanja, dan
mulai berperang dengan Amalek; sedang
Musa, Harun dan Chur naik keatas
puntjak bukit itu.
11 Selama Musa mengangkat tangannja
keatas, Israellah jang menang. Tetapi
apabila ia menurunkan tangannja
orang-orang Amaleklah jang unggul.
12 Tetapi kedua tangan Musa mendjadi
berat rasanja, maka mereka ambillah
sebuah batu serta mereka letakkan
dibawahnja, lalu Musa duduk diatasnja,
sedang Harun dan Chur menopang
tangannja, seorang disebelah sini dan
jang lain disebelah sana. Demikianlah
tangannja teguh adanja sampai matahari
terbenam.
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Josjua berhasil mematahkan
kekuatan Amalek dan pasukannja
dengan mata pedang.
14 Sesudah itu Jahwe bersabda kepada
Musa: "Tulislah kesemuanja ini didalam
sebuah kitab sebagai kenang-kenangan
dan sampaikanlah ke telinga Josjua,
bahwa Aku akan menghapus sama-sekali
kenang-kenangan akan orang-orang
Amalek dari segala tempat dibawah
langit".
15 Adapun Musa mendirikan sebuah
mezbah dan menamakannja: "Jahwe itu
pandjiku".
16 Berkatalah ia: "Tangan diatas pandji
Jahwe! Demi Jahwe: perang kepada
Amalek turun-temurun!"
1 Adapun Jetro, imam Midian dan
mertua Musa, mendengar tentang
kesemuanja jang diperbuat Allah bagi
Musa dan Israel umatNja, jaitu bahwa
Jahwe telah mengantar orang-orang
Israel keluar dari Mesir,
2 maka Jetro, mertua Musa itu,
membawa sertanja Sipora isteri Musa,
jang telah dipulangkannja,
3 dan kedua anaknja; jang satu
bernama Gersjom, sebab ketika itu
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Musa berkata: "Aku telah mendjadi
penumpang dinegeri asing".
4 Dan jang lain bernama Eliezer, sebab:
"Allah Bapaku mendjadi Penolongku dan
telah menjelamatkan daku dari pedang
Parao".
5 Lalu Jetro mertua Musa datang
bersama-sama dengan anak-anak dan
isterinja itu kepada Musa digurun,
ditempat perkemahannja digunung
Allah.
6 Ia memberitahukan kepada Musa:
"Aku, Jetro mertuamu, telah datang
kepadamu bersama isterimu dan kedua
anaknja".
7 Musa lalu keluar menjongsong
mertuanja; membungkuk didepannja
serta mentjiumnja. Dan setelah
menanjakan keadaan masing-masing,
mereka masuk kedalam kemah.
8 Maka Musa mentjeritakan kepada
mertuanja kesemuanja, jang telah
diperbuat Jahwe terhadap Parao serta
orang Mesir demi Israel, pun pula
segala kesusahan jang mereka hadapi
diperdjalanan, dan bagaimana Jahwe
menjelamatkan mereka daripadanja.

Keluaran 18.9–14
9 Maka

87

Jetro bersukatjita atas segala
kebaikan, jang diperbuat Jahwe kepada
Israel, seraja menjelamatkannja dari
kuasa orang Mesir.
10 Lalu berkatalah Jetro: "Terpudjilah
Jahwe, jang telah menjelamatkan kamu
dari tangan Parao, jang menjelamatkan
umat ini dari tekanan orang-orang Mesir.
11 Kini aku tahu, bahwa Jahwe lebih
besar daripada segala dewa lainnja,
djustru karena peristiwa-peristiwa,
ketika orang-orang itu bertindak angkuh
terhadap mereka".
12 Kemudian Jetro mertua Musa
mempersembahkan kurban bakar dan
kurban sembelihan kepada Allah; dan
Harun datang bersama-sama dengan
ketua-ketua Israel, untuk bersantap
beserta dengan mertua Musa dihadapan
Allah.
13 Keesokan harinja Musa duduk
mengadili perkara-perkara rakjat;
adapun umat berdiri menghadap Musa
dari pagi sampai malam.
14 Ketika mertua Musa melihat segala
susah pajah, jang ditanggung Musa
untuk bangsanja, berkatalah ia:
"Pekerdjaan apa ini jang kaulakukan
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untuk umat? Mengapa engkau duduk
bersidang seorang diri, sehingga seluruh
umat berdiri didepanmu dari pagi sampai
malam?"
15 Djawab Musa kepada mertuanja:
"Sebab rakjat datang kepadaku untuk
meminta petundjuk Allah.
16 Djika mereka mempunjai perkara,
mereka datang kepadaku, dan aku
memberi keputusan untuk kedua fihak,
pun kuberitahukan peraturan-peraturan
dan hukum-hukum Allah kepada
mereka".
17 Lalu mertua Musa menjahut
kepadanja: "Tjaramu bertindak tidaklah
benar!
18 Sudah barang tentu engkau akan
melelahkan dirimu dan bangsamu
djuga jang menghadapmu, sebab ini
terlalu berat bagimu; engkau tidak akan
mampu menjelesaikannja seorang diri.
19 Nah sekarang dengarkanlah aku;
hendak kuberikan nasehat kepadamu,
maksudnja supaja Allah berada
disampingmu: Hendaknja engkau
mewakili bangsa ini; engkaulah jang
mengadjukan perkara-perkaranja
kepada Allah.
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kepada mereka
peraturan-peraturan dan hukum-hukum,
serta tundjukkanlah mereka djalan jang
harus mereka tempuh, dan apa jang
harus mereka tepati.
21 Selain itu dari segenap bangsa
engkau harus memilih orang-orang
tjakap jang takut akan Allah, lurus hati,
dan tidak mau disuap; dan angkatlah
mereka diatas rakjat mendjadi pemimpin
seribu orang, pemimpin seratus orang,
pemimpin limapuluh orang, dan
pemimpin sepuluh orang.
22 Merekalah jang senantiasa harus
bersedia mendjadi hakim bagi rakjat.
Adapun semua perkara penting harus
mereka sampaikan kepadamu, tetapi
segala perkara ketjil hendaknja mereka
putuskan sendiri. Demikianlah bebanmu
akan lebih ringan, karena mereka
menanggungnja bersamamu.
23 Dengan berbuat demikian, maka
dalam tugas-tugas jang diperintahkan
Allah kepadamu, engkau akan dapat
bertahan pun pula rakjat ini semuanja
akan pulang ketempat-kediamannja
dengan puas hati".
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mendengarkan nasehat
mertuanja dan berbuat sesuai dengan
jang dikatakannja.
25 Musa lalu memilih dari seluruh
Israel orang-orang jang tjakap dan
menempatkan mereka sebagai pemukapemuka bangsa sebagai pemimpin
seribu, pemimpin seratus, pemimpin
limapuluh dan pemimpin sepuluh orang,
26 dan mereka tetap terus mengadili
perkara-perkara bangsa itu. Perkaraperkara jang sulit mereka sampaikan
kepada Musa; sedangkan segala perkara
ringan mereka putuskan sendiri.
27 Kemudian Musa melepas mertuanja
pergi, dan dia pulang kenegerinja.
1 Dalam bulan ketiga sesudah
mereka berangkat dari Mesir,
tepat pada harinja, orang-orang Israel
sampai kegurun Sinai.
2 Adapun mereka sampai kegurun Sinai
itu setelah bertolak dari Refidim, maka
mereka berkemah digurun, dan untuk
mendirikan disitu kemah-kemahnja,
Israel memilih tempat didepan gunung.
3 Adapun Musa mendaki gunung
menghadap Allah. Dari atas gunung itu
Jahwe memanggilnja seraja bersabda:
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"Demikianlah haruslah kaukatakan
kepada kaum kerabat Jakob dan
kauwartakan kepada anak-anak Israel:
4 'Kamu sendiri telah melihat, apa
jang Kuperbuat terhadap orang-orang
Mesir, pun pula bagaimana Aku telah
mengangkat kamu diatas sajap radjawali
untuk membawa kamu kepadaKu!
5 Apabila kamu sekarang sungguhsungguh mendengarkan perkataanKu
dan mau menepati perdjandjianKu,
maka kamu akan mendjadi milikKu jang
terpilih dari antara segala bangsa, sebab
seluruh bumi berada dibawah kuasaKu.
6 Maka bagiKu kamu akan merupakan
suatu keradjaan terdiri dari imam-imam,
pun pula bangsa jang sutji.' Itulah
perkataan jang harus kausampaikan
kepada orang-orang Israel!"
7 Kemudian Musa kembali, dan ia
memanggil ketua-ketua bangsa, akan
menjampaikan kepada mereka segala
sabda-sabda tersebut, ialah perintah
Jahwe kepadanja.
8 Maka seluruh rakjat mendjawab
serentak: "Semuanja jang difirmankan
Jahwe hendak kami lakukan!" Dan Musa
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menjampaikan djawaban umat kepada
Jahwe.
9 Jahwe bersabda lagi kepada
Musa: "Engkau akan melihat Aku
datang kepadamu didalam awan
jang tebal, supaja bangsa ini dapat
mendengar bilamana Aku bitjara dengan
dikau, dan supaja mereka pertjaja
kepadamu selama-lamanja". Lalu Musa
menjampaikan djawaban rakjat kepada
Jahwe.
10 Kemudian Jahwe bersabda kepada
Musa: "Pergilah kepada bangsaKu itu
dan suruhlah mereka menjutjikan dirinja
hari ini dan esok; dan merekapun harus
mentjutji pakaiannja,
11 dan bersiap-siap mendjelang hari
ketiga; sebab pada hari ketiga Jahwe
akan turun didepan seluruh bangsa
digunung Sinai.
12 Tentukanlah suatu batas bagi bangsa
itu dikeliling dan katakanlah kepada
mereka: "Djanganlah kamu mendaki
gunung itu atau menjentuh kakinja
sadja. Siapa jang menjentuh gunung itu,
harus dihukum mati".
13 Namun orang itu tidak boleh diserang
dengan tangan, melainkan harus
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diradjam dengan batu atau ditembus
dengan panah! Entah hewan atau
manusia, tidak akan ia dibiarkan hidup.
Baru kalau tanduk-tiup berbunji, mereka
akan naik gunung".
14 Lalu turunlah Musa kepada bangsanja
dan melaksanakan pentjutjian umum.
Sementara itu mereka mentjutji
pakaian-pakaian mereka djuga.
15 Selandjutnja ia memerintahkan
kepada rakjat: "Bersiap-siaplah
mendjelang hari ketiga. Djanganlah
kamu menghampiri seorang
perempuan!"
16 Dan sungguhlah pada hari jang ketiga
pagi-pagi, datanglah guruh dan kilat,
dan awan tebalpun meliputi gunung itu
dan terdengar bunji nafiri jang sangat
njaring, sehingga gemetarlah seluruh
bangsa jang ada didalam perkemahan.
17 Lalu umat dibawa Musa keluar dari
perkemahan untuk menghadap Allah;
mereka berdiri pada kaki gunung.
18 Gunung Sinai seluruhnja diliputi asap,
karena Jahwe turun keatasnja didalam
api. Asap itu membubung bagaikan
asap perapian, dan gunung seluruhnja
bergetar dengan dahsjatnja.
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nafiri kian lama kian keras.
Musa berbitjara, dan Allah mendjawabnja
didalam guruh.
20 Jahwe turun kegunung Sinai,
kepuntjak gunung itu. Lalu Jahwe
memanggil Musa kepuntjak gunung,
maka Musa naiklah keatas.
21 Dan Jahwe bersabda kepada Musa:
"Turunlah dan peringatkanlah dengan
keras bangsa itu, supaja mereka
djangan menembus kearah Jahwe, untuk
melihatNja; karena banjak dari mereka
nistjaja akan tewas!
22 Djuga imam-imam jang memang
tugasnja mendekati Jahwe, harus
menjutjikan diri supaja djanganlah
Jahwe menjerang mereka!"
23 Maka berkata Musa kepada Jahwe:
"Bangsa ini tidak dapat naik gunung
Sinai, sebab Engkau sendiri telah
memperingatkan kami dengan keras:
Tentukanlah batas dikeliling gunung itu
dan njatakanlah gunung itu sutji!"
24 Lalu Jahwe bersabda kepadanja:
"Pergilah dan turunlah, lalu naiklah lagi
dengan disertai Harun. Tetapi para imam
beserta rakjat sekali-kali djanganlah
melanggar perbatasan itu untuk naik
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kearah Jahwe, supaja djanganlah Ia
menjerang mereka".
25 Musa lalu turun kepada bangsanja
dan mengatakan hal itu kepada mereka.
1 Lalu Allah mengutjapkan segala
firman ini:
2 "Aku ini Jahwe Allahmu, jang telah
mengantar engkau bebas meninggalkan
Mesir rumah perbudakan itu.
3 Djanganlah engkau mempunjai
allah-allah lain disampingKu.
4 Djanganlah engkau membuat patung
pahatan atau gambaran apapun dari
jang ada dilangit diatas atau dibumi
dibawah atau didalam air dibawah bumi!
5 Djanganlah engkau bersembah-sudjud
kepadanja dan berbakti kepadanja;
sebab Aku Jahwe Allahmu adalah Allah
jang tjemburu; Aku membalas kesalahan
ajah pada anak-anak, pada keturunan
jang ketiga dan keempat, bagi mereka
jang membentji Aku.
6 Tetapi Kulimpahkan rahmatKu
atas keseribu keturunan mereka
jang mentjintai Aku dan menepati
perintah-perintahKu.
7 Djanganlah engkau menggunakan
nama Jahwe Allahmu untuk jang
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serba tidak sungguh, sebab Jahwe
tidak melepaskan orang jang
menjalahgunakan namaNja demikian
sadja dari hukuman.
8 Ingatlah akan hari Sabbat, supaja
engkau kuduskan.
9 Enam hari lamanja engkau boleh
bekerdja dan melakukan segala
pekerdjaanmu.
10 Tetapi hari ketudjuh ialah hari
istirahat untuk Jahwe Allahmu; maka
djanganlah melakukan pekerdjaan
apapun, engkau sendiri maupun anakmu
laki-laki dan perempuan, atau budakmu
atau hambamu, atau ternakmu atau
orang asing jang tinggal didalam
pintu-gerbang kotamu.
11 Sebab dalam waktu enam hari Jahwe
telah mentjiptakan langit, bumi dan
laut, serta segala isinja; tetapi pada
hari ketudjuh Ia beristirahat. Dari sebab
itulah Jahwe memberkati hari Sabbat
dan menjatakan hari itu sutji.
12 Hormatilah ajah-ibumu, supaja
pandjanglah hidupmu ditanah jang akan
diberikan Jahwe Allahmu kepadamu.
13 Djanganlah engkau membunuh.
14 Djanganlah engkau berzinah.
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engkau mentjuri.
engkau naik saksi dusta
terhadap sesamamu.
17 Djanganlah engkau mengingini
rumah sesamamu. Djanganlah engkau
mengingini isteri sesamamu atau
budaknja atau hambanja, atau lembunja
atau keledainja, atau barang apapun
djuga jang mendjadi milik sesamamu".
18 Ketika seluruh bangsa menjaksikan
guruh dan kilat, tiupan nafiri dan gunung
berasap, maka ketakutanlah rakjat
serta gementar dan berdirilah berdjarak
djauh.
19 Kata mereka kepada Musa:
"Engkaulah jang hendaknja berbitjara
dengan kami dan kami akan
mendengarkan. Tetapi djanganlah Allah
berbitjara dengan kami, djanganlah
sampai kami mati".
20 Djawab Musa kepada umat:
"Djanganlah takut! sebab hanja untuk
mengudji kamulah kedatangan Allah
ini, pun untuk membangkitkan rasa
takut jang tetap pada dirimu, sehingga
djanganlah kamu berbuat dosa".
16 Djanganlah
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sedangkan rakjat berdiri
djauh-djauh, Musa mendekati awan jang
kelam tempat Allah berada.
22 Lalu Jahwe bersabda kepada
Musa: "Berkatalah demikian kepada
orang-orang Israel: Kamu sendiri telah
menjaksikan, bahwa Aku telah berbitjara
dengan kamu dari langit.
23 Djanganlah kamu membuat dewa
perak disampingKu, dan djanganlah
kamu membuat dewa emas pula bagimu.
24 Engkau harus membuat sebuah
mezbah dari tanah bagiKu,
dan diatasnjalah kamu harus
mempersembahkan, sebagai kurban
bakar dan kurban pemulihan, ternakmu
ketjil dan besar pada setiap tempat jang
Kupilih untuk memperingati namaKu,
maka Aku akan datang kepadamu dan
memberkati engkau!
25 Apabila engkau hendak mendirikan
sebuah mezbah batu bagiKu,
djanganlah engkau mendirikannja
dari batu pahatan; sebab djika engkau
mengerdjakannja dengan perkakas,
maka kautjemarkanlah kekudusannja.
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djanganlah engkau naik
kemezbahKu dengan tangga, djangan
sampai kemaluanmu kelihatan diatasnja.
1 Inilah peraturan-peraturan, jang
harus kaupermaklumkan kepada
mereka:
2 Apabila engkau membeli seseorang
budak Hibrani, maka ia harus bekerdja
padamu enam tahun lamanja; tetapi
pada tahun ketudjuh ia akan pergi bebas
tanpa uang tebusan.
3 Djika ia semula datang sendirian maka
sendirian pula ia akan pergi. Tetapi kalau
ia beristeri, maka isterinja pun akan
pergi sertanja.
4 Djika tuannja memberinja seorang
isteri dan isteri itu melahirkan anak
laki-laki atau perempuan, maka isteri
serta anak-anaknja tetap mendjadi
kepunjaan tuannja, dan ia akan pergi
sendirian.
5 Tetapi djika budak itu bersungguhsungguh menjatakan: Saja sajang
kepada tuan saja, kepada isteri serta
anak-anak saja, saja tidak mau pergi
sendirian.
6 Maka hendaklah ia dibawa tuannja
kehadapan Allah dan kemudian
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dituntunnja kedekat pintu atau
kedjenang pintu, dan tuannja harus
menusuk telinganja dengan tusuk, lalu
ia mendjadi budaknja selama-lamanja.
7 Apabila seseorang mendjual anaknja
perempuan djadi sahaja, ia itu tidak
akan lepas daripadanja sama seperti
budak-budak.
8 Djika ia tidak disukai tuannja
jang telah memperuntukkannja bagi
dirinja sendiri, maka tuannja harus
membiarkannja ditebus kembali.
Mendjualnja kepada orang-orang asing
tidak berwenanglah ia, karena itu
merupakan pengchianatan terhadapnja.
9 Tetapi djika ia memperuntukkannja
bagi anaknja laki-laki, maka ia harus
memperlakukannja sebagai anaknja
perempuan.
10 Kalau ia mengambil untuk
dirinja perempuan lain, tidak
boleh ia mengurangi (untuk isteri
pertama) nafkahnja, pakaiannja, dan
pertjampuran dengan dia.
11 Djika ia tidak memenuhi ketiga
wadjib ini baginja, maka bolehlah ia
pergi bebas tanpa ganti kerugian, tanpa
uang tebusan.
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siapa memukul seseorang
sampai mati, haruslah ia dihukum mati.
13 Kalau itu tidak dilakukannja
setjara berentjana, tetapi Allah
telah membiarkan orang itu djatuh
ketangannja, maka untuk keadaan itu
akan Kutentukan tempat pengungsian
baginja.
14 Tetapi bila seseorang mengganas
menjerang sesamanja, untuk
membunuhnja dengan tipu muslihat
maka ia harus kauambil dari mezbahKu
untuk dihukum mati.
15 Barang siapa memukul ajah atau
ibunja, harus dihukum mati.
16 Barang siapa melarikan seseorang,
entah orang itu sudah didjualnja entah
masih berada didalam genggamannja,
haruslah ia dihukum mati.
17 Barang siapa mengutuki ajah atau
ibunja, harus dihukum mati.
18 Apabila ada orang bertengkar, dan
jang seorang memukul jang lain dengan
batu atau dengan kepalan, sehingga
orang itu, meskipun tidak mati, terpaksa
berbaring ditempat tidur,
19 maka orang jang memukul itu bebas
dari hukuman, djika orang jang lain itu
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kemudian dapat bangkit lagi dan dengan
tongkatnja dapat berdjalan diluar,
tetapi ia harus mengganti kerugian
karena penganggurannja jang terpaksa
dan memeliharanja hingga ia sembuh
samasekali.
20 Apabila seseorang memukul
budaknja laki-laki atau perempuan
dengan tongkatnja, sehingga ia mati
didalam tangannja, maka kepadanja
harus didjatuhkan balasan.
21 Tetapi djika budak itu masih hidup
satu dua hari, maka ia tidak akan dibalas,
karena ia merupakan modal-hartanja
sendiri.
22 Apabila ada orang berkelahi dan
menumbuk seorang perumpuan jang
hamil, sehingga keguguran, tetapi
tiada akibat penderitaan lain, maka
jang bersalah harus didenda menurut
tuntutan suami perempuan itu, dan
membajar didepan para pelarai.
23 Tetapi apabila terdjadi pelukaan,
maka engkau akan memberi njawa ganti
njawa,
24 mata ganti mata, gigi ganti gigi,
tangan ganti tangan, kaki ganti kaki,
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bakar ganti luka bakar, luka
memar ganti luka memar, bilur ganti
bilur.
26 Apabila seseorang memukul mata
budaknja laki-laki atau perempuan,
sehingga rusak, maka akan ganti
matanja budak itu harus dilepaskannja
merdeka.
27 Dan djika ia menindju budaknja
laki-laki atau perempuan sampai
tanggal giginja, maka budak itu harus
dilepaskannja bebas akan ganti giginja.
28 Apabila seekor lembu djantan
menanduk seorang laki-laki atau
perempuan sampai mati, maka lembu
itu harus diradjam, dan dagingnja tidak
boleh dimakan sedang jang empunja
bebas dari hukuman.
29 Tetapi djika lembu itu sudah sering
menanduk, dan jang empunja, kendati
sudah diperingatkan, tidak mendjaganja
baik-baik, dan lembu itu membunuh
seorang laki-laki atau perempuan, maka
lembu itu harus diradjam, apalagi jang
empunja harus dihukum mati pula.
30 Djika akan gantinja dibebankan uang
pemulihan kepadanja, maka ia harus
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membajar uang tebusan untuk hidupnja
sebanjak jang dibebankan kepadanja.
31 Djika lembu itu menanduk seorang
anak laki-laki atau perempuan, maka ia
harus diperlakukan menurut peraturan
itu djuga.
32 Tetapi djika lembu itu menanduk
budak laki-laki atau perempuan sampai
mati, maka jang empunja harus
membajar tigapuluh sjikal perak kepada
tuannja dan lembu itu harus diradjam.
33 Apabila seseorang membiarkan
sumur terbuka, atau menggali sumur
tetapi tidak menutupnja, dan seekor
lembu atau keledai djatuh kedalamnja,
34 maka pemilik sumur harus mengganti
kerugian; ia harus mengganti kerugian
dengan mata uang dan memberikannja
kepada jang empunja binatang itu,
sedangkan binatang jang mati itu
mendjadi kepunjaannja sendiri.
35 Djika lembu seseorang menanduk
lembu orang lain sampai mati, maka
lembu jang masih hidup harus didjual
dan uangnja harus dibagi sama-sama,
dan djuga lembu jang mati harus dibagi
sama-sama.
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djika lembu itu dahulu sudah
biasa menanduk, dan jang empunja
tidak mendjaganja baik-baik, maka akan
ganti kerugian ia harus memberi lembu
ganti lembu, sedangkan binatang jang
mati itu mendjadi kepunjaannja.
1 (21-37) Apabila seseorang
mentjuri seekor lembu atau
domba dan menjembelih atau
mendjualnja, maka lembu itu harus
digantinja dengan lima ekor ternak
besar, dan domba itu dengan empat ekor
ternak ketjil.
2 (22-1) Apabila pentjuri kedapatan
tengah membongkar dan dipukuli orang
sampai mati, maka baginja tidak berlaku
dendam darah.
3 (22-2) Tetapi apabila itu terdjadi
sesudah matahari terbit atasnja,
maka darahnja harus dibalas. Seorang
pentjuri tak boleh tidak membajar ganti
kerugian; djika ia tidak mampu, maka
ia harus didjual akan ganti barang apa
jang ditjurinja.
4 (22-3) Djika jang ditjurinja, entah
lembu entah keledai atau domba,
terdapat padanja masih hidup, maka ia
harus mengembalikan dua kali lipat.

22
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Apabila seseorang membawa
ternaknja merumput diladang atau
dikebun anggurnja, dan membiarkannja
berdjalan dengan leluasa, sehingga
ternak itu merumput diladang orang
lain, maka akan ganti kerugian haruslah
ia memberikan hasil jang terbaik dari
ladangnja dan dari kebun anggurnja.
6 (22-5) Apabila api mendjalar dan
mendjilat semak berduri dan oleh
karenanja timbunan berkas-berkas
gandum atau gandum jang masih ada
diladang atau seluruh ladang dimakan
api, maka orang jang menjebabkan
kebakaran itu harus memberikan ganti
kerugian penuh.
7 (22-6) Apabila seseorang menitipkan
uang atau barang berharga kepada orang
lain, dan itu ditjuri dari rumah orang itu,
maka sipentjuri, kalau tertangkap, harus
mengganti kerugian dua kali lipat.
8 (22-7) Djika si pentjuri tidak
tertangkap, maka tuan rumah harus
menghadap Allah, agar ternjatalah benar
atau tidak ia sendiri mengambil milik
temannja.
9 (22-8) Dalam setiap perkara pidana,
entah tentang lembu atau keledai atau
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domba atau pakaian, entah tentang
apa sadja jang hilang, maka apabila
salah satu pihak menjatakan: 'Itulah
kepunjaanku!' perkara kedua pihak itu
harus dibawa kehadapan Allah; dan
barangsiapa dipersalahkan oleh Allah,
harus mengganti kerugian duakali lipat
kepada pihak jang lain.
10 (22-9) Apabila seseorang menitipkan
keledai atau lembu, domba atau hewan
lainnja kepada orang lain dan binatang
itu mati atau patah tulangnja atau
dilarikan tanpa terlihat oleh siapapun,
11 (22-10) maka antara kedua fihak
itu harus diangkat sumpah dihadapan
Jahwe, untuk memutuskan benar atau
tidakkah ada jang bertjampur tangan
terhadap milik sesamanja. Maka pemilik
harus menerima keputusan itu, dan jang
lain tak usah mengganti kerugian.
12 (22-11) Tetapi djika binatang itu
ditjuri daripadanja, maka ia harus
memberi ganti kerugian kepada jang
empunja.
13 (22-12) Djika binatang itu diterkam
binatang buas, maka ia harus membawa
binatang jang diterkam itu sebagai bukti,
lalu tidak usah ia mengganti kerugian.
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Apabila seseorang
memindjam binatang dari temannja, dan
binatang itu patah tulangnja atau mati,
ketika jang empunja tidak ada disitu,
maka ia harus memberi ganti kerugian
penuh.
15 (22-14) Tetapi djika jang empunja
ada disitu, maka orang itu tidak usah
mengganti kerugian. Djika binatang
itu disewa, maka kerugian itu sudah
termasuk dalam uang sewaan.
16 (22-15) Apabila seseorang
membudjuk seorang anak-dara,
jang belum bertunangan, dan tidur
besertanja, maka haruslah ia melunasi
uang-kawin dan mengambilnja djadi
isterinja.
17 (22-16) Djika ajahnja samasekali
menolak memberikan anaknja
kepadanja, ia harus membajar djumlah
uang sebanjak uang kawin untuk
anak-dara.
18 (22-17) Perempuan-perempuan sihir
djanganlah kaubiarkan hidup.
19 (22-18) Siapa bertjampur dengan
binatang harus dihukum mati.
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Siapa mempersembahkan
korban kepada dewa, ketjuali kepada
Jahwe sendiri, harus dikutjilkan.
21 (22-20) Seorang penumpang
djanganlah kautindas dan kausesakkan,
karena kamu sendiripun pernah
mendjadi penumpang dinegeri Mesir.
22 (22-21) Djanda-djanda dan anak
jatim-piatu djanganlah kamu hinakan.
23 (22-22) Apabila mereka
kauperlakukan kasar, lalu mereka
mendjerit kepadaKu, nistjaja djeritan
mereka itu akan Kudengarkan.
24 (22-23) Maka akan berkobarlah
murkaKu, dan Aku akan membunuh
kamu dengan pedang, sehingga isterimu
mendjadi djanda dan anak-anakmu
mendjadi jatim.
25 (22-24) Djika engkau memindjamkan
uang kepada salah seorang miskin
dari umatKu, jang tinggal didekatmu,
djanganlah engkau berlaku sebagai
lintah darat terhadapnja, djanganlah
menuntut bunga daripadanja.
26 (22-25) Djika engkau mengambil
djubah temanmu sebagai gadai, maka
engkau harus mengembalikannja
kepadanja sebelum matahari terbenam.
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Sebab itulah satu-satunja
pakaiannja, itulah penutup badan kalau
ia pergi tidur. Maka kalau ia berseru
kepadaKu, pastilah ia akan Kudengarkan,
sebab Aku ini berbelaskasihan.
28 (22-27) Djanganlah engkau
menghudjat Allah dan djanganlah
engkau mengutuki seorang penguasa
diantara bangsamu.
29 (22-28) Djanganlah kautunda
persembahan dari hasil gandum dan
anggurmu. Anak sulungmu harus
kaupersembahkan kepadaKu.
30 (22-29) Demikianpun harus
kauperbuat dengan anak-lembumu
dan anak-domba, jang selama tudjuh
hari akan ditinggalkan pada induknja,
dan pada hari kedelapan harus
kaupersembahkan kepadaKu.
31 (22-30) Kamu harus mendjadi
orang-orang sutji bagiKu; sebab itu
daging binatang jang mati diterkam
dipadang tidak boleh kamu makan,
tetapi lemparkanlah itu kepada andjing
sadja!
1 Djanganlah engkau menjiarkan
kabar bohong. Djanganlah
engkau bergabungan tangan dengan
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orang jang bersalah, sehingga mendjadi
saksi untuk perkara jang tidak adil.
2 Djanganlah engkau ikut-ikut
sadja dengan kebanjakan orang dan
demikianlah melakukan sesuatu jang
djahat; pun pula djanganlah lemah hati
dalam suatu perkara, dan tjondong
menuruti orang terbanjak, sehingga
memutarbalikkan hukum.
3 Djanganlah engkau pilih kasih
terhadap orang ketjil dalam hal
mengadili perkaranja.
4 Apabila engkau mendjumpai lembu
atau keledai musuhmu jang sesat, maka
binatang itu harus kaubawa kembali
kepadanja.
5 Djika engkau melihat keledai
musuhmu rebah karena terlampau
berat bebannja, djanganlah engkau
meninggalkannja begitu sadja,
melainkan haruslah engkau besertanja
memberi pertolongan.
6 Djanganlah engkau memutarbalikkan
tuntutan orang miskin bawahanmu
dalam perkaranja.
7 Djauhkanlah dirimu dari perkara
dusta. Orang jang tak bersalah
atau orang jang djudjur djanganlah
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kaubunuh; karena Aku tidak akan
membenarkan pendjahat-pendjahat.
8 Djanganlah engkau menerima uang
suap, sebab uang suap itu membutakan
orang jang terbuka matanja dan
memutarbalikkan perkara-perkara orang
jang djudjur.
9 Seorang penumpang djanganlah
kautindas. Sebab kamu sendiri
tahulah sudah, bagaimana pengalaman
penumpang, karena kamu sendiri pernah
mendjadi penumpang dinegeri Mesir.
10 Enam tahun lamanja haruslah
engkau menaburi tanahmu dan
memungut hasilnja.
11 Tetapi dalam tahun ketudjuh tanah
itu harus kaubiarkan dan kautanduskan,
supaja orang-orang miskin dari
bangsamu dapat makan daripadanja;
dan apa jang mereka tinggalkan itu
biarlah dimakan binatang-binatang liar.
Demikianpun hendaknjalah kaulakukan
djuga dengan kebun anggurmu dan
kebun zaitunmu.
12 Enam hari lamanja engkau harus
melakukan pekerdjaanmu, tetapi
pada hari ketudjuh haruslah engkau
beristirahat, agar lembumu dan
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keledaimu mengaso pula dan agar
anak sahajamu dan penumpang dapat
menjurutkan nafasnja.
13 Perhatikanlah baik-baik semua jang
telah Kufirmankan kepadamu, lagi
djanganlah kamu sebut nama dewadewa asing; nama mereka djangan
sampai kedengaran dari mulutmu!
14 Tiga kali setahun hendaklah engkau
mengadakan perajaan bagiKu.
15 Peliharalah hari raja roti tak beragi;
tudjuh hari lamanja hendaklah engkau
makan roti tak beragi, seperti telah
Kuperintahkan kepadamu, itu pada
waktu jang sudah ditetapkan dalam
bulan Abib; sebab dalam bulan itulah
engkau keluar dari Mesir. Djanganlah
orang menghadap hadiratKu dengan
tangan hampa!
16 Selandjutnja djuga hari raja panen
gandum, dengan buah bungaran hasil
taburanmu diladang. Achirnja hari
pemungutan pada achir tahun, apabila
engkau mengumpulkan dari padang
hasil usahamu.
17 Tiga kali setahun semua orang
laki-laki diantaramu harus menghadap
hadirat Tuhan Jahwe.
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korban sembelihan bagiKu
djanganlah kaupersembahkan bersamasama dengan apa sadja jang beragi;
dan lemak jang dipersembahkan pada
perajaanKu djanganlah disimpan sampai
hari berikutnja.
19 Jang terbaik dari buah bungaran
ladangmu harus kauantar kedalam
rumah Jahwe Allahmu. Djanganlah
anak-kambing kaumasak dalam susu
induknja.
20 Lihatlah, Aku mengutus malaikat
didepanmu untuk melindungimu didjalan
dan mengantarkan ketempat jang telah
Kutentukan.
21 Indahkanlah ia dan dengarkanlah
perkataannja; djangan mendurhaka
kepadanja, sebab ia tidak akan
membiarkan pelanggaranmu, karena
namaKu ada padanja.
22 Tetapi djika engkau sungguhsungguh mendengarkan perkataannja
dan melakukan semuanja jang
Kufirmankan, maka Aku akan memusuhi
musuhmu dan melawan lawan-lawanmu.
23 Sebab malaikatKu akan berdjalan
didepanmu dan akan membawamu
kepada bangsa Amori, Chitti, Perizzi,
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orang-orang Kanaan, kaum Chiwwi
dan Jebusi; dan Aku akan menumpas
mereka.
24 Tetapi djanganlah engkau
bersembah-sudjud kepada dewadewa mereka dan djanganlah engkau
berbakti kepada mereka. Djanganlah
engkau meniru perbuatan mereka,
melainkan engkau harus membinasakan
mereka dan menghantjurkan habis-habis
tugu-tugu angker mereka.
25 Tetapi apabila kamu berbakti
kepada Jahwe Allahmu, maka Ia akan
memberkati rotimu dan air minummu,
dan Aku akan mendjauhkan penjakit
daripadamu.
26 Dinegerimu tiada wanita seorangpun
jang keguguran atau mandul. Djumlah
hari-hari hidupmu akan Kugenapkan.
27 Rasa takut akan Kusiarkan
mendahului datangmu, dan setiap
bangsa jang kaudatangi akan Kukatjaubalaukan. Akupun akan mengusahakan,
supaja segala musuhmu lari dari
depanmu.
28 Aku akan mendatangkan tabuhantabuhan jang mendahului engkau,
untuk mengusir bangsa Chiwwi, orang-
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orang Kanaan dan orang-orang Chet
daripadamu.
29 Tetapi Aku tidak mengusir mereka
daripadamu dalam waktu satu tahun,
agar tanah djanganlah djadi padang
belantara dan binatang liar berkembang
biak merugikan engkau.
30 Hanja sedikit demi sedikit akan
Kuusir mereka daripadamu sampai saat
engkau tjukup banjak untuk menguasai
negeri itu.
31 Aku akan meluaskan batas-batas
wilajahmu dari Laut Buluh hingga ke Laut
Filisti, dan dari gurun sampai kesungai
Efrat; sebab Aku akan menjerahkan
penduduk tanah itu kedalam tanganmu,
sehingga engkau akan mengusir mereka
daripadamu.
32 Djanganlah engkau mengadakan
perdjandjian dengan mereka maupun
dengan dewa-dewa mereka.
33 Djangan sampai mereka tinggal
tetap dinegerimu, supaja djangan
membudjukmu untuk berdosa
kepadaKu, sebab seandainja engkau
berbakti kepada dewa-dewa mereka, ini
akan mendjadi perangkap bagimu!"
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kepada Musa Jahwe
bersabda: "Naiklah kepada
Jahwe, engkau dan Harun, Nadab dan
Abihu dan tudjuh puluh orang dari ketuaketua Israel, bersembah-sudjudlah dari
djauh!
2 Hanja Musa sadjalah jang mendekati
Jahwe, sedangkan lain-lainnja tidak
boleh mendekatiNja lagi umatpun tidak
boleh naik besertanja".
3 Lalu Musa datang dan
memberitahukan kepada bangsanja
segala firman Jahwe dan segala
peraturan. Maka akjat mendjawab
serentak serta berkata: "Segala firman
jang telah disampaikan Jahwe, akan
kami laksanakan".
4 Musa lalu menulis segala firman
Jahwe. Pagi-pagi keesokan harinja
ia mendirikan sebuah mezbah dikaki
gunung itu dan duabelas tugu sesuai
dengan keduabelas suku Israel.
5 Kemudian ia menjuruh orangorang
muda Israel mempersembahkan korban
bakar dan menjembelih lembu-lembu
djantan sebagai korban pemulihan bagi
Jahwe.

24
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itu Musa mengambil separoh
dari darah itu dan menuangkannja
kedalam pasu-pasu dan separohnja lagi
dipertjikkannja pada mezbah.
7 Lalu diambilnja kitab perdjandjian
dan dibatjakannja didepan rakjat.
Maka mereka berkata: "Semuanja jang
telah difirmankan Jahwe akan kami
laksanakan dan akan kami taati!"
8 Kemudian Musa mengambil darah dan
memertjikkannja kepada umat seraja
berkata: "Inilah darah perdjandjian, jang
telah diadakan Jahwe dengan kamu,
berdasarkan segala firman itu".
9 Lalu naiklah Musa dan Harun, Nadab
dan Abihu dan tudjuhpuluh orang ketua
Israel itu.
10 Mereka memandang Allah Israel. Alas
kakiNja seakan-akan lantai batu nilam
jang tjerah bagaikan langit.
11 Ia tidak menurunkan tangan atas
pemuka-pemuka Israel. Tetapi sesudah
memandang Allah, mereka bersantap
dan minum.
12 Maka Jahwe bersabda kepada Musa:
"Naiklah keatas gunung kepadaKu dan
tinggallah disitu, maka engkau akan
Kuberi loh batu dengan hukum serta
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perintah-perintah, jang telah Kutulis
akan pengadjaran bagi mereka.
13 Maka bangkitlah Musa bersama
dengan Josjua abdinja, dan ia mendaki
gunung Allah.
14 Kepada orang-orang tua ia berkata:
"Tinggallah ditempat ini menunggu kami,
sampai kami kembali kepadamu. Harun
dan Chur kan ada sertamu; siapa sadja
jang mempunjai perkara, hendaklah
pergi menghadap mereka!"
15 Ketika Musa sudah mendaki gunung
itu, lalu gunung tertutupi awan.
16 Kemuliaan Jahwe menetap diatas
gunung Sinai, dan awan itu meliputinja
enam hari lamanja. Dan pada hari
ketudjuh Ia memanggil Musa dari dalam
awan itu.
17 Dilihat orang-orang Israel, kemuliaan
Jahwe nampak sebagai api jang
mendjalar dipuntjak gunung itu.
18 Musa lalu masuk kedalam awan itu,
serta naik lebih tinggi diatas gunung.
Adapun Musa tinggal diatas gunung
selama empatpuluh hari empatpuluh
malam.
1 Lalu Jahwe menjampaikan
kepada Musa sabda-sabda ini:

25
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kepada orang-orang
Israel, bahwa mereka harus memungut
sumbangan bagiKu. Dari setiap orang
jang merasa terdorong hatinja hendaklah
kamu pungut sumbangan bagiKu.
3 Adapun sumbangan jang harus kamu
pungut dari mereka berupa emas, perak
dan perunggu;
4 kain ungu, kain merah-ungu dan kain
kirmizi, lenan halus dan bulu kambing;
5 kulit domba djantan jang diwarnai
merah dan kulit dujung dan kaju akasia;
6 minjak untuk pelita, rempah-rempah
untuk minjak urapan dan untuk ukupan
jang semerbak-harum;
7 achirnja permata krisopras dan
permata-permata tatahan untuk efod
dan tutup dada.
8 Mereka harus membuat tempat sutji
bagiKu, agar Aku tinggal ditengahtengah mereka.
9 Mereka harus membuatnja tepat
menurut pola kemah dan pola
perlengkapannja jang Kutundjukkan
kepadamu.
10 Mereka harus membuat peti kaju
akasia jang dua setengah hasta
pandjangnja, satu setengah hasta
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lebarnja dan satu setengah hasta
tingginja.
11 Kemudian hendaknja disalut emas
tulen; hendaknja kausalut didalam dan
diluar; dan buatlah diatasnja bingkai
emas berkeliling.
12 Tuanglah empat gelang emas dan
pasanglah itu pada keempat kaki, jaitu
dua gelang disebelah, dan dua gelang
disebelah lainnja.
13 Buatlah djuga gandar kaju akasia
dan salutlah itu dengan emas.
14 Masukkanlah gandar itu kedalam
gelang-gelang disisi-sisi peti, sehingga
dapat dipakai untuk mengangkut peti
itu.
15 Gandar-gandar itu harus tetap
tinggal dalam gelang itu dan tidak boleh
dilepaskan daripadanja.
16 Taruhlah didalam peti itu Kesaksian
jang akan Kuberikan kepadamu.
17 Lalu buatlah Tutup Perdamaian dari
emas tulen jang dua setengah hasta
pandjangnja dan satu setengah hasta
lebarnja.
18 Buatlah dua kerub emas; hendaklah
itu kaukerdjakan dari emas tempaan
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pada kedua udjung Tutup Perdamaian
itu.
19 Dan engkau harus membuat kerub
jang satu pada udjung sini dan kerub
jang lain pada udjung sana. Kerub-kerub
itu hendaknja kaukerdjakan, sehingga
mendjadi satu dengan Tutup Perdamaian
pada kedua udjungnja.
20 Kerub-kerub itu harus
membentangkan sajapnja keatas,
sehingga dengan sajapnja menaungi
Tutup Perdamaian itu. Dan muka kerubkerub itu harus hadap-menghadap dan
terarahkan kepada Tutup Perdamaian.
21 Taruhlah Tutup Perdamaian itu
diatas peti dan letakkanlah dalam peti
itu Kesaksian jang akan Kuberikan
kepadamu.
22 Disitulah Aku akan bertemu dengan
dikau dan dari atas Tutup Perdamaian,
dari antara kedua kerub jang berdiri
diatas Peti Kesaksian, Aku akan
memaklumkan kepadamu segala
sesuatu, jang akan Kuperintahkan
kepadamu, untuk disampaikan kepada
umat Israel.
23 Buatlah djuga medja kaju akasia,
jang dua hasta pandjangnja, sehasta
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lebarnja dan satu setengah hasta
tingginja.
24 Salutlah medja itu dengan emas tulen
dan pasanglah bingkai emas berkeliling.
25 Buatlah pula berkeliling djalur
pinggiran jang sepelempap lebarnja, dan
buatlah dikeliling djalur pinggiran itu
bingkai emas.
26 Lalu buatlah empat gelang emas
untuknja, dan pasanglah gelang-gelang
itu pada keempat sudut, pada empat
kakinja.
27 Gelang-gelang itu hendaknja ditaruh
dekat djalur pinggiran itu, supaja
dapat dimasuki gandar-gandar untuk
mengangkut medja itu.
28 Buatlah gandar-gandar itu dari kaju
akasia dan salutlah itu dengan emas;
dengan itulah medja harus diangkut.
29 Buatlah djuga tjawan-tjawan dan
pinggan-pinggannja maupun kendikendinja dan piala-pialanja, jang
digunakan untuk korban tuangan;
hendaklah semuanja itu kaubuat dari
emas tulen.
30 Achirnja diatas medja itu haruslah
kau letakkan roti-roti sadjian jang
senantiasa ada dihadiratKu.
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djuga kandil emas tulen;
kandil itu harus dikerdjakan dari
emas tempaan, baik kakinja maupun
tangkainja. Mangkuknja, kuntumnja dan
daun bunganja hendaknja dibuat seiras
dengan kandil.
32 Enam tjabang harus timbul dari
sisinja, tiga tjabang dari sisi jang satu
dan tiga tjabang dari sisi lainnja.
33 Tiga mangkuk berbentuk bunga
badam dengan kuntum dan daun
bunganja harus ada pada tjabang
jang satu; tiga mangkuk berbentuk
bunga badam dengan kuntum dan
daun bunganja harus ada pada tjabang
berikutnja, dan demikian pula keenam
tjabang jang timbul dari kandil itu.
34 Pada kandil itu sendiri harus ada
empat mangkuk berbentuk bunga badam
dengan kuntum dan daun bunganja,
35 jaitu satu kuntum dibawah sepasang
tjabang jang timbul daripadanja, dan lagi
satu kuntum dibawah sepasang tjabang
berikutnja jang timbul daripadanja, dan
pula satu kuntum dibawah sepasang
tjabang terachir jang timbul daripadanja,
sesuai dengan keenam tjabang jang
timbul dari kandil itu.
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dan tjabang-tjabang
jang timbul daripadanja seluruhnja
harus dibuat dari sepotong tempajan
emas tulen.
37 Lalu buatlah padanja pelita-pelita,
tudjuh djumlahnja. Adapun pelita-pelita
itu hendaknja dipasang diatasnja,
sehingga terangnja memantjar
kesebelah depannja.
38 Dan lagi penjepitnja serta
penadahnja, semuanja itu haruslah dari
emas tulen.
39 Dari satu talenta emas murni
haruslah dibuat kandil dengan segala
perkakasnja.
40 Awasilah supaja engkau membuat
semuanja itu menurut pola, jang telah
ditundjukkan kepadamu diatas gunung.
1 Kediaman itu harus kaubuat
dari sepuluh lembar kain lenan
halus dari benang pintalan berwarna
ungu, merah-ungu dan kirmizi, jang
kau lengkapi pula dengan sulaman
kerub-kerub, hasil karja ahli tenun.
2 Tiap-tiap lembar kain haruslah
duapuluh delapan hasta pandjangnja
dan empat hasta lebarnja. Segala lembar
kain itu harus sama ukurannja.

26
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lembar kain itu harus disambung
berdampingan, demikian pula lima
lembar kain lainnja.
4 Ditepi kain jang satu, jang merupakan
udjung dari lembar-lembar kain jang
bersambungan itu, haruslah kaubuat
sosok-sosok dari benang ungu; demikian
pula ditepi kain jang berachir dari
susunan kedua.
5 Buatlah limapuluh sosok ditepi
kain jang satu, dan djuga limapuluh
sosok ditepi kain dari susunan kedua,
sosok-sosok itu harus dipasang tepat
berhadapan satu sama lain.
6 Lalu buatlah limapuluh kaitan
emas dan sambunglah dengan kaitan
itu lembar-lembar kain tadi satu
dengan lainnja, sehingga Kediaman itu
merupakan satu keseluruhan.
7 Buatlah djuga kain dari bulu kambing,
akan mendjadi tenda diatas Kediaman,
sebanjak sebelas lembar kain.
8 Setiap helai kain itu hendaknja
tigapuluh hasta pandjangnja dan empat
hasta lebarnja; kesebelas kain itu
haruslah sama ukurannja.
9 Sambunglah lima lembar kain
mendjadi satu; lalu sambunglah keenam

Keluaran 26.10–15

127

lembar kain lainnja mendjadi satu;
dan kain jang keenam lipatlah dibagian
depan kemah.
10 Buatlah limapuluh sosok ditepi
lembar kain pertama jang merupakan
udjung susunan jang satu, pun pula
limapuluh sosok ditepi lembar kain
terachir dari susunan kedua.
11 Lalu buatlah limapuluh kaitan
perunggu dan masukkanlah kaitankaitan itu kedalam sosok-sosok serta
sambunglah kemah itu, sehingga
merupakan satu keseluruhan.
12 Adapun bagian helai kain tenda jang
berlebihan dan berdjuntai, separoh dari
kain berlebihan itu harus berdjuntai atas
sisi belakang Kediaman.
13 Dari jang berlebih pada pandjang
lembar-lembar kain tenda itu haruslah
sehasta disebelah sini dan sehasta
disebelah sana berdjuntai pada kedua
sisi Kediaman untuk menudunginja.
14 Achirnja buatlah untuk kemah
itu tudung kulit domba djantan jang
diwarnai merah dan diatasnja lagi
tudung kulit dujung.
15 Susunlah djuga rangka untuk
Kediaman dari tiang-tiang kaju akasia.
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rangka haruslah sepuluh hasta
pandjangnja dan satu setengah hasta
lebarnja.
17 Tiap-tiap rangka harus ada dua
pasaknja jang tjotjok satu sama lain.
Demikianlah hendaknja kaubuat dengan
segala rangka itu.
18 Adapun rangka-rangka untuk
Kediaman harus dibuat berdjumlah
duapuluh rangka untuk bagian selatan.
19 Buatlah djuga empatpuluh alas perak
dibawah keduapuluh rangka itu, jaitu
dua alas dibawah masing-masing rangka
untuk kedua pasaknja.
20 Dan untuk sisi lain dari Kediaman,
jaitu disebelah utara, duapuluh rangka
djuga,
21 dengan empatpuluh alas perak, jaitu
dua alas untuk tiap-tiap rangka.
22 Tetapi untuk sisi belakang Kediaman
disebelah barat, buatlah enam rangka.
23 Dan buatlah dua rangka untuk sudut
Kediaman itu disisi belakang.
24 Kedua rangka itu dibagian bawah
hendaknja kembar, tetapi tepat-tepat
bertemu pada putjuknja, ialah pada
gelang jang pertama; demikianlah
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hendaknja disusun kedua rangka jang
diperuntukkan bagi sudut-sudut itu.
25 Djadi harus ada delapan rangka dan
alas peraknja berdjumlah enambelas,
jaitu dua alas dibawah tiap-tiap rangka.
26 Buatlah djuga lintangan kaju akasia,
jaitu lima lintangan untuk rangka-rangka
disisi Kediaman jang satu,
27 dan djuga lima lintangan untuk
rangka-rangka disisi Kediaman jang
lain, dan lima lintangan untuk rangkarangka disisi belakang disebelah barat
Kediaman.
28 Lintangan tengah jang ada ditengah
rangka-rangka harus melintang terus
dari udjung jang satu keudjung jang
lain.
29 Salutlah rangka-rangka itu dengan
emas; djuga gelang-gelang harus
kaubuat dari emas djadi pemegang
lintangan-lintangan itu; lintanganlintangan harus kausalut dengan emas
djuga.
30 Demikianlah hendaknja kaudirikan
Kediaman sesuai dengan rantjangan
jang telah ditundjukkan kepadamu
diatas gunung.
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buatlah tabir dari
kain ungu, merah-ungu, dan kirmizi
dan lenan halus, jang ditenun dari
benang pintalan; sulamilah itu dengan
kerub-kerub, karja ahli tenun.
32 Gantungkanlah tabir itu pada empat
tiang kaju akasia, jang disalut emas, djuga pengait-pengaitnja harus dibuat
dari emas, - dan jang berdiri diatas
alas-alas perak.
33 Gantungkanlah tabir itu pada kaitankaitan. Taruhlah Peti Kesaksian diruang
dibelakang tabir itu; adapun tabir itu
akan merupakan bagi kamu pemisah
antara tempat Kudus dan Tempat jang
Mahakudus.
34 Letakkanlah Tutup Perdamaian diatas
Peti Kesaksian didalam Tempat jang
Mahakudus.
35 Taruhlah medja diluar tabir dan kandil
didepannja, disebelah selatan Kediaman.
Adapun medja itu harus ditempatkan
disebelah utara.
36 Buatlah tudung dari benang pintalan,
hasil karja ahli sulam.
37 Buatlah untuk tudung ini lima tiang
kaju akasia dan salutlah itu dengan
emas, - djuga penggait-penggaitnja
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harus dibuat dari emas, - dan tuanglah
untuknja lima alas perunggu.
1 Lalu buatlah mezbah dari
kaju akasia, jang lima hasta
pandjangnja dan lima hasta lebarnja, djadi mezbah harus berbentuk persegi, dan tiga hasta tingginja.
2 Buatlah tanduk-tanduk pada keempat
sudutnja - tanduk-tanduknja harus seiras
dengannja, - dan salutlah seluruhnja
dengan perunggu.
3 Buatlah untuknja pula periukperiuk untuk membuang abunja, dan
penjenduk-penjenduk, bokor-bokor,
garpu-garpu dan perapian-perapian.
Segala perkakasnja hendaknja kaubuat
dari perunggu.
4 Buatlah untuknja kisi-kisi, jaitu
djaringan perunggu, dan buatlah pada
djaringan itu empat gelang perunggu
pada keempat sudutnja.
5 Pasanglah djaringan itu dibawah
kambi mezbah, dibagian terbawah,
sehingga djaringan itu sampai setengah
tinggi mezbah itu.
6 Buatlah djuga gandar-gandar untuk
mezbah itu, gandar-gandar dari
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kaju akasia, dan salutlah itu dengan
perunggu.
7 Gandar-gandar itu harus dimasukkan
kedalam gelang-gelang, sehingga
gandar-gandar itu ada pada kedua sisi
mezbah itu, kalau orang mengangkutnja.
8 Buatlah mezbah itu dari papan-papan,
sehingga geronggang dari dalam. Seperti
telah ditundjukkan kepadamu diatas
gunung, demikianlah harus dibuat.
9 Lalu buatlah serambi Kediaman,
ialah untuk sebelah selatan langsai
serambi dari lenan halus, jang ditenun
dari benang pintalan, seratus hasta
pandjangnja pada sisi jang satu.
10 Lagipula duapuluh tiang dan
duapuluh alas-alas untuknja dari
perunggu; tetapi penggait-penggait
jang ada pada tiang-tiang itu, serta
penghubung-penghubungnja dari perak.
11 Demikian pula disebelah utara
pada sisi pandjangnja, langsai jang
pandjangnja seratus hasta, dengan
duapuluh tiang serta duapuluh alasnja
dari perunggu, sedangkan penggaitpenggait dan penghubung-penghubung
tiang-tiang itu dari perak hendaknja.
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pula disebelah barat
pada lebar serambi itu langsai jang
pandjangnja limapuluh hasta, dengan
sepuluh tiang beserta sepuluh alasnja.
13 Lebar serambi itu dibagian depan,
artinja disebelah timur, harus berukuran
limapuluh hasta.
14 Adapun langsai-langsai untuk satu
sisi dari pintu harus limabelas hasta
pandjangnja dengan tiga tiang dan tiga
alas untuknja.
15 Demikian pula untuk sisi jang
kedua langsai sepandjang limabelas
hasta, dengan tiga tiang serta tiga alas
untuknja.
16 Tetapi untuk pintu gerbang serambi
harus dipasang tabir sepandjang
duapuluh hasta dari kain ungu, merahungu dan kirmizi dan dari lenan halus,
jang ditenun dari benang pintalan, hasil
karja ahli sulam, dengan empat tiang
serta empat alas untuknja.
17 Semua tiang dikeliling serambi itu
harus ada penghubung-penghubungnja
dari perak; penggait-penggaitnja
hendaknja dari perak djuga dan
alas-alasnja dari perunggu.
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serambi itu harus
seratus hasta, lebarnja limapuluh hasta
dan tingginja lima hasta. Segalanja dari
lenan halus, jang ditenun dari benang
pintalan, dan alas-alasnja perunggu.
19 Adapun segala perkakas Kediaman
jang diperlukan untuk ibadat manapun
sadja dan segala patoknja dan djuga
segala patok serambi itu harus terbuat
dari perunggu.
20 Perintahkanlah sekarang kepada
orang-orang Israel, supaja mereka
membawa minjak zaitun gilasan jang
tulen kepadamu untuk pelita, sebagai
persembahan lampu jang tetap bernjala.
21 Didalam kemah perhimpunan diluar
tabir jang berada didepan tempat
Peti Kesaksian hendaklah Harun dan
anak-anaknja mengaturnja sedemikian
rupa, sehingga dari petang sampai pagi
terus bernjala dihadapan Jahwe. Itulah
penetapan abadi untuk umat Israel
turun-temurun.
1 Maka sekarang suruhlah Harun
kakakmu serta anak-anaknja
datang kepadamu dari tengah-tengah
orang Israel, supaja ia mengabdi
kepadaKu sebagai imam; djadi Harun

28
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dan anak-anak Harun jakni Nadab,
Abihu, Eleazar dan Itamar.
2 Buatlah bagi Harun kakakmu pakaian
sutji sebagai lambang kemegahan dan
keindahan.
3 Maka hendaknja engkau menghubungi
mereka semua jang mempunjai
keahlian, jang telah Kupenuhi dengan
kepandaian budi, supaja mereka buatlah
pakaian-pakaian Harun, jakni jang
diperuntukkan menguduskannja dalam
pelaksanaan imamatnja bagiKu.
4 Inilah pakaian-pakaian jang harus
mereka buat: tutup-dada, efod, mantol,
djubah pandjang jang bersulamkan,
serban dan ikat-pinggang. Adapun
maksud mereka harus membuat
pakaian sutji bagi Harun kakakmu serta
anak-anaknja, ialah supaja ia dapat
melakukan djabatan imamat bagiKu.
5 Untuknja harus mereka gunakan
emas, kain ungu, merah-ungu dan
kirmizi dan lenan halus.
6 Mereka harus membuat efod dari
emas, ungu, merah-ungu dan kirmizi
dan lenan halus ditenun dari benang
pintalan, karja ahli tenun.
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harus ada dua sandang
penghubung dikedua udjungnja, supaja
dapat digabungkan bersama.
8 Sabuk pengikat jang ada padanja
harus sama buatannja dan seiras
dengannja, jaitu dari emas, ungu,
merah-ungu dan kirmizi dan lenan halus,
ditenun dari benang pintalan.
9 Ambillah pula dua permata krisopras
dan ukirlah padanja nama anak-anak
Israel,
10 jaitu enam nama pada permata jang
satu, dan enam lainnja pada permata
jang kedua menurut urutan kelahirannja.
11 Seperti seorang penjerudi permata
membuat meterai terukir, demikianlah
hendaknja engkau mengukirkan nama
anak-anak Israel itu pada kedua
permata ini; lalu dipasang dalam bingkai
anjam-anjaman emas.
12 Taruhlah kedua permata itu pada
sandang efod sebagai permata-permata
peringatan akan anak-anak Israel. Harun
harus membawa nama mereka pada
kedua sandangnja dihadapan Jahwe
sebagai tanda peringatan.
13 Selandjutnja buatlah anjam-anjaman
emas,

Keluaran 28.14–21
14 dengan

137

dua rantai emas tulen;
buatlah itu dalam bentuk tali pilinan dan
pasanglah rantai jang terpilin itu pada
bingkai-bingkai itu.
15 Selandjutnja harus kaubuat tutupdada keputusan, hasil karja seorang
ahli dan sama buatannja seperti efod;
buatlah itu dari emas, dari ungu,
merah-ungu dan kirmizi dan lenan halus
jang ditenun dari benang pintalan.
16 Hendaknja berbentuk persegi,
lipat dua, sedjengkal pandjangnja dan
sedjengkal lebarnja.
17 Teraplah itu dengan permatapermata tatahan, empat djadjar
permata-permata; djadjar jang pertama
ialah permata unam, batu tjempaka dan
djamrud;
18 djadjar jang kedua ialah batu mirah,
batu nilam dan intan jaspis;
19 djadjar jang ketiga ialah permata
jakut, akik dan ketjubung;
20 djadjar jang keempat ialah permata
pirus, krisopras dan beril. Permatapermata itu harus ditatahkan didalam
anjam-anjaman emas.
21 Sesuai dengan nama anak-anak
Israel, permata-permata itu harus
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duabelas djumlahnja; seperti meterai
terukir haruslah permata-permata itu
diukir masing-masing dengan nama
sendiri, sesuai dengan keduabelas suku
Israel.
22 Buatlah untuk tutup-dada itu rantai
pilinan emas tulen berbentukkan tali.
23 Lalu buatlah untuk tutup-dada
itu dua gelang emas, dan pasanglah
kedua gelang itu pada kedua udjung
tutup-dada.
24 Kemudian pasanglah kedua tali
emas itu pada kedua gelang pada
udjung-udjung tutup-dada.
25 Kedua udjung lainnja dari kedua tali
itu hendaklah kaupasang pada kedua
bingkai anjam-anjaman; demikianlah
hendaknja kaugabungkan dengan
sandang efod dibagian depannja.
26 Buatlah dua gelang emas lagi dan
pasanglah itu pada kedua udjung lainnja
dari tutup-dada, pada pinggiran bagian
dalam jang berhadapan dengan efod.
27 Lalu buatlah dua gelang emas pula
dan pasanglah itu pada kedua sandang
efod dibawah pada bagian depannja,
dekat tempat persambungannja, diatas
sabuk efod.
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gelang-gelang tutup-dada
harus diikat pada gelang-gelang efod
dengan tali-tali dari benang ungu,
sehingga tutup-dada berada diatas
sabuk efod dan tidak dapat lepas dari
efod itu.
29 Demikianlah hendaknja Harun
membawa nama anak-anak Israel pada
tutup-dada keputusan tepat diatas
djantungnja, sebagai peringatan tetap
dihadapan Jahwe, apabila ia masuk
kedalam tempat sutji.
30 Didalam tutup-dada keputusan
itu hendaknja kauletakkan Urim dan
Tumim, jang harus dibawa Harun diatas
djantungnja, apabila ia tampil dihadapan
Jahwe. Demikianlah hendaknja Harun
tetap membawa keputusan bagi
anak-anak Israel diatas djantungnja,
dihadapan Jahwe.
31 Lalu buatlah mantol untuk efod,
seluruhnja dari kain ungu.
32 Ditengah-tengahnja harus ada
lubang untuk kepala dan pada leher itu
harus ada pinggiran berkeliling, jang
tenunannja seperti pada leher badju
zirah, supaja djangan kojak.
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pada kelimnja dibawah
buah-buah delima berwarna ungu,
merah-ungu, dan kirmizi, jaitu
dikeliling kelimnja, dan diselang-selingi
kelintingan-kelintingan emas berkeliling
pula.
34 Djadi berganti-ganti satu kelintinganemas dan satu buah delima disekeliling
kelim mantol itu.
35 Hendaknja Harun memakainja
diwaktu ibadat dan bunjianjapun harus
kedengaran, apabila ia masuk kedalam
Tempat Sutji menghadap Jahwe, dan
apabila ia keluar lagi. Demikianlah ia
tidak akan mati.
36 Selandjutnja buatlah patam emas
tulen dan ukirkanlah padanja setjara
meterai terukir: "Kudus bagi Jahwe!".
37 Pasanglah itu diatas pita ungu
pengikatnja pada serban. Adapun
tempatnja dibagian depan serban itu.
38 Djadi patam itu harus ada didahi
Harun, supaja Harun memikul
kesalahan-kesalahan mengenai
persembahan-persembahan sutji jang
disadjikan umat Israel, persembahan
sutji mereka kesemuanja; hendaknja
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patam itu tetap ada didahinja, supaja
mereka berkenan dihadapan Jahwe.
39 Dan tenunlah djubah-dalam dari
lenan halus bersulamkan benang emas;
buatlah djuga serban dari lenan halus
dan ikat-pinggang hasil karja ahli sulam.
40 Bagi anak-anak Harunpun hendaklah
kaubuat djubah-dalam, ikat-pinggang
apalagi serban bagi mereka sebagai
lambang kemuliaan dan keindahan.
41 Maka kenakanlah itu semuanja pada
Harun kakakmu bersama-sama dengan
anak-anaknja; urapilah dan tahbiskanlah
mereka djadi imam dan kuduskanlah
mereka itu supaja semuanja mendjabat
imam bagiKu.
42 Buatlah tjelana-dalam dari lenan
penutup kemaluannja; pandjangnja
haruslah dari pinggang sampai kepaha.
43 Harun dan anak-anaknja harus
memakainja, apabila mereka masuk
kedalam Kemah Perhimpunan atau
mendekati mezbah, untuk melakukan
tugasnja ditempat sutji, supaja mereka
djangan kena kesalahan dan mati.
Itulah penetapan abadi baginja beserta
keturunannja.

Keluaran 29.1–6
1 Inilah

142

jang harus kaulakukan
pada mereka, untuk
mentahbiskan mereka mendjadi
imam bagiKu. Ambillah seekor lembu
djantan muda dan dua ekor domba
djantan jang tak bertjela,
2 dan roti tak beragi, roti bundar tak
beragi jang ditjampuri minjak, apalagi
lemping tak beragi pula jang dioles
dengan minjak; dari tepung gandum
halus hendaknja kaubuat semuanja itu.
3 Taruhlah itu didalam satu bakul dan
bawalah semuanja itu didalam bakul
itu bersama dengan lembu djantan dan
kedua ekor domba djantan tadi.
4 Lalu suruhlah Harun dan anak-anaknja
madju kepintu kemah perhimpunan, dan
basuhlah mereka dengan air.
5 Kemudian ambillah pakaianpakaiannja dan kenakanlah pada Harun
djubah, mantol efod, efod itu sendiri
dan tutup-dada, dan ikatlah pinggangnja
dengan sabuk efod.
6 Taruhlah serban diatas kepalanja dan
kenakanlah mahkota sutji pada serban
itu.

29
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ambillah minjak urapan dan
tuangkanlah diatas kepalanja untuk
mengurapinja.
8 Kemudian suruhlah anak-anaknja
madju kedepan dan kenakanlah
djubah-djubah padanja,
9 ikatkanlah ikat pinggang pada mereka
dan balutkanlah serban-serban pada
kepala mereka; demikianlah imamat
itu mendjadi djabatan mereka menurut
penetapan jang berlaku selamalamanja. Demikianlah hendaknja engkau
mentahbiskan Harun dan anak-anaknja.
10 Lalu suruhlah membawa lembu
djantan itu kedepan Kemah
Perhimpunan. Harun dan anak-anaknja
harus menumpangkan tangannja diatas
kepala lembu itu.
11 Kemudian engkau akan
menjembelihnja dihadirat Jahwe
didepan pintu Kemah Perhimpunan,
12 dan ambillah sedikit dari darahnja
dan lumaskanlah itu dengan djarimu
pada tanduk-tanduk mezbah; sisa darah
itu tuangkanlah seluruhnja pada dasar
mezbah.
13 Lalu ambillah segala lemak, jang
menutupi djeroannja, umbai hati, kedua
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buah pinggang serta lemaknja jang
melekat padanja, dan bakarlah itu diatas
mezbah.
14 Tetapi daging lembu djantan itu dan
kulitnja serta kotorannja harus kaubakar
dalam api diluar perkemahan, sebab
itulah lambang dosa.
15 Sesudah itu ambillah domba djantan
jang seekor. Harun dan anak-anaknja
harus menumpangkan tangannja diatas
kepalanja.
16 Lalu sembelihlah domba djantan itu;
ambillah darahnja dan pertjikkanlah
pada mezbah berkeliling.
17 Domba itu sendiri haruslah
kaupotong-potong menurut bagianbagiannja; basuhlah djeroannja dan
kaki-kakinja dan taruhlah itu pada
potongan-potongan lainnja dan pada
kepalanja;
18 lalu bakarlah seluruh domba djantan
itu diatas mezbah, karena itulah korban
bakar bagi Jahwe harum-haruman jang
menjenangkan, serta sadjian api-apian
bagi Jahwe.
19 Lalu ambillah domba djantan jang
kedua; Harun dan anak-anaknja harus
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menumpangkan tangannja diatas kepala
domba itu pula.
20 Kemudian engkau akan
menjembelihnja dan mengambil
sedikit dari darahnja untuk melumasi
dengannja tjuping telinga kanan Harun
dan tjuping telinga kanan anak-anaknja,
serta ibu-djari tangan kanan mereka dan
ibu-djari kaki kanan mereka; dari sisa
darah itu pertjikkanlah pada mezbah
berkeliling.
21 Ambillah djuga sedikit dari darah
jang ada pada mezbah, pula sedikit dari
minjak, ialah untuk mempertjikkannja
pada Harun dan pakaiannja, pun pula
pada anak-anaknja dan pakaian mereka,
supaja Harun serta pakaiannja mendjadi
sutji, dan bersama dengannja djuga
anak-anaknja serta pakaian mereka.
22 Ambillah dari domba djantan itu
lemaknja, ekornja jang berlemak, dan
lemak jang menutupi djeroan, serta
umbai hati, kedua buah pinggangnja
serta lemak jang melekat padanja, dan
paha kanannja; sebab inilah domba
djantan pentahbisan.
23 Selandjutnja sepotong roti, kuweh
jang dimasak dengan minjak dan
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lemping dari bakul jang memuat roti tak
beragi, jang ada dihadirat Jahwe.
24 Taruhlah semuanja itu diatas tangan
Harun dan anak-anaknja, dan suruhlah
mereka menggerakkannja sebagai
persembahan-gerak dihadapan Jahwe.
25 Lalu ambillah semuanja itu kembali
dari tangan mereka dan bakarlah
diatas mezbah, ialah diatas korban
bakar, mendjadi harum-haruman jang
menjenangkan dihadirat Jahwe, karena
itulah sadjian api-apian bagi Jahwe.
26 Kemudian ambillah dada dari domba
djantan, jang diperuntukkan bagi
pentahbisan Harun dan gerakkanlah itu
sebagai persembahan-gerak dihadapan
Jahwe, maka itulah jang mendjadi
bagian untukmu.
27 Njatakanlah sutji dada persembahangerak dan paha persembahan-angkat itu,
jakni jang telah digerakkan dan diangkat
dari domba djantan pentahbisan Harun
dan anak-anaknja.
28 Itu harus mendjadi hak Harun serta
anak-anaknja, menurut penetapan jang
berlaku selama-lamanja, dari fihak umat
Israel, sebab itulah korban angkat. Maka
korban angkat dari fihak umat Israel itu,
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harus diambil dari korban damai mereka,
selaku sumbangan bakti kepada Jahwe.
29 Adapun pakaian sutji Harun akan
beralih kepada anak-anaknja diwaktu
kemudian, supaja mereka pakai kalau
mereka diurapi dan ditahbiskan.
30 Selandjutnja hendaknja dipakailah
selama tudjuh hari oleh anak jang
menggantikannja sebagai imam
itu, apabila ia masuk kedalam Kemah
Perhimpunan, untuk mendjabat ditempat
sutji.
31 Kemudian ambillah domba djantan
pentahbisan itu dan masaklah dagingnja
pada suatu tempat sutji.
32 Harun dan anak-anaknja harus
makan daging domba itu serta roti
jang ada didalam bakul dipintu Kemah
Perhimpunan.
33 Mereka itu harus makan apa jang
telah dipakai untuk mengadakan
pemulihan, pada waktu mereka
ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi
selain mereka tiada jang boleh makan
daripadanja, sebab sutjilah barang itu.
34 Tetapi apabila dari daging
persembahan pentahbisan dan roti
itu tersisa sesuatu pada pagi berikutnja,
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maka sisa itu harus kaubakar dalam api;
djangan dimakan lagi, sebab sutjilah itu!
35 Berbuatlah demikian dengan Harun
dan anak-anaknja tepat seperti jang
telah Kuperintahkan kepadamu. Tudjuh
hari lamanja haruslah kauselenggarakan
pentahbisan mereka.
36 Sediakanlah setiap hari seekor
lembu djantan sebagai korban-dosa
untuk mengadakan pemulihan. Maka
persembahkanlah korban-dosa itu diatas
mezbah untuk mengadakan pemulihan
baginja, kemudian urapilah mezbah
untuk menjutjikannja.
37 Tudjuh hari lamanja haruslah engkau
mengadakan pemulihan untuk mezbah
dan menjutjikannja; demikianlah
mezbah itu akan mendjadi amat sutji;
apapun jang menjentuh mezbah itu akan
mendjadi sutji.
38 Inilah jang harus kaupersembahkan
diatas mezbah itu: dua anak-domba
berumur setahun setiap hari tanpa
berselang.
39 Anak-domba jang satu harus
kaupersembahkan diwaktu pagi,
anak-domba jang lain disendja hari.
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beserta dengan anak domba
pertama: sepersepuluh efa tepung
gandum, ditjampuri seperempat hin
minjak zaitun gilasan, dan sebagai
kurban tuangan seperempat hin anggur.
41 Dan anak domba kedua jang
kaupersembahkan disendja hari
hendaklah kaububuhi korban-santapan
dan korban tuangan jang sama seperti
diwaktu pagi, sehingga mendjadi
harum-haruman jang menjenangkan,
sadjian api-apian bagi Jahwe.
42 Itulah korban bakar abadi untuk
kamu turun-temurun, dipintu Kemah
Perhimpunan, dihadirat Jahwe, tempat
Aku akan bertemu dengan dirimu untuk
berbitjara dengan dikau.
43 Aku akan bertemu dengan umat
Israel ditempat itulah, jang akan
disutjikan karena kemuliaanKu.
44 Dan Aku akan menguduskan Kemah
Perhimpunan dan mezbah; djuga Harun
dan anak-anaknja akan Kukuduskan
sebagai imam bagiKu.
45 Dan Aku akan tinggal ditengahtengah orang-orang Israel dan mendjadi
Allah mereka!
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akan menginsjafi, bahwa
Aku ini Jahwe Allah mereka jang telah
menghantar mereka keluar dari tanah
Mesir, untuk tinggal ditengah-tengah
mereka, Aku Jahwe Allah mereka.
1 Buatlah djuga mezbah untuk
membakar ukupan; dari kaju
akasia hendaklah itu kaubuat.
2 Mezbah itu pandjangnja sehasta
dan lebarnja sehasta pula, - djadi
bentuknja persegi, - dan dua hasta
tingginja; tanduk-tanduknja harus seiras
dengannja.
3 Salutlah itu dengan emas tulen, jaitu
permukaan atasnja, dinding-dindingnja
berkeliling dan tanduk-tanduknja; dan
buatlah bingkai emas dikeliling.
4 Buatlah djuga dua gelang emas
untuknja; pasanglah itu dibawah
bingkainja pada kedua sisinja; adapun
gelang-gelang itu dipakai sebagai
pemegang gandar-gandar, supaja
dengannja mezbah dapat diangkut.
5 Buatlah gandar-gandar itu dari kaju
akasia dan salutlah dengan emas.
6 Taruhlah mezbah itu didepan tabir,
jang bergantung didepan Peti Kesaksian,
didepan Tutup Perdamaian jang terletak

30
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diatas Kesaksian, ialah jang mendjadi
tempat Aku akan bertemu dengan dikau.
7 Diatasnja Harun harus membakar
ukupan harum semerbak; setiap pagi,
apabila ia menjediakan lampu-lampu,
haruslah ia membakarnja.
8 Djuga disendja hari, apabila Harun
memasang lampu-lampu, haruslah ia
membakarnja selaku kurban ukupan
abadi bagi Jahwe, turun-temurun.
9 Djanganlah kamu mempersembahkan
ukupan liar diatasnja, dan djangan pula
korban bakar dan korban santapan! Dan
djuga korban tuangan djangan kamu
tuangkan diatasnja.
10 Setahun sekali haruslah Harun
mengadakan perdamaian pada tanduktanduknja. Dengan darah korban-dosa
demi pemulihan haruslah ia setahun
sekali menjelenggarakan perdamaian
diatasnja turun-temurun; sebab mezbah
itu maha-sutji bagi Jahwe".
11 Jahwe bersabda kepada Musa:
12 "Apabila engkau mengadakan tjatjahdjiwa umat Israel untuk mendaftarkan
mereka, maka mereka masing-masing
harus memberikan uang tebusan untuk
dirinja kepada Jahwe pada saat nama
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mereka ditjatat, supaja djanganlah
mereka tertimpa malapetaka pada waktu
pendaftaran mereka.
13 Inilah jang harus dibajar tiaptiap orang jang termasuk pendaftaran;
setengah sjikal - terhitung menurut sjikal
ditempat kudus, ialah jang duapuluh
gerah timbangannja, - djadi setengah
sjikal sebagai sumbangan-bakti bagi
Jahwe.
14 Tiap-tiap orang jang terkena tjatjahdjiwa, jakni jang berumur duapuluh
tahun keatas, harus mempersembahkan
sumbangan-bakti kepada Jahwe.
15 Orang kaja djanganlah memberikan
lebih banjak dan orang miskin djanganlah
memberikan kurang dari setengah sjikal,
waktu kamu mempersembahkan
sumbangan-bakti kepada Jahwe sebagai
tebusan hidupmu.
16 Pungutlah uang tebusan dari orangorang Israel dan gunakanlah untuk
ibadat didalam Kemah Perhimpunan;
bagi umat Israel itu hendaknja mendjadi
peringatan dihadirat Jahwe, untuk
mengadakan tebusan bagi dirimu".
17 Jahwe bersabda pula kepada Musa:

Keluaran 30.18–23
18 "Buatlah

153

bedjana tembaga - dengan
alasnja dari tembaga djuga - untuk
pembasuhan; tempatkanlah itu antara
Kemah Perhimpunan dan mezbah, dan
isilah dengan air,
19 supaja Harun dan anak-anaknja
membasuh tangan dan kakinja dengan
air itu.
20 Pada saat mereka hendak memasuki
Kemah Perhimpunan, mereka harus
membasuh dirinja dengan air,
supaja djanganlah mereka mati.
Begitu pula ketika mereka hendak
mendekati mezbah untuk melaksanakan
djabatannja dan membakar sadjian
apia-apian bagi Jahwe,
21 haruslah mereka membasuh tangan
dan kakinja; supaja djanganlah mereka
itu mati! Hendaknja ini bagi mereka
mendjadi suatu penetapan, jang
selama-lamanja berlaku baginja dan
bagi keturunannja, turun-temurun".
22 Lagi pula Jahwe bersabda kepada
Musa:
23 "Adapun engkau, hendaklah
mengambil rempah-rempah pilihan, mur
dari tetesan pertama sebanjak limaratus
sjikal, dan kaju manis jang semerbak
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separohnja ialah sebanjak dua ratus
limapuluh sjikal, dan deringu-harum
sebanjak duaratus limapuluh sjikal;
24 achirnja kaju kassia sebanjak lima
ratus sjikal menurut sjikal jang berlaku
ditempat kudus, dan minjak zaitun satu
hin.
25 Dari kesemuanja itu buatlah minjak
urapan sutji, sesuatu jang tertjampur
dengan saksama, seperti buatan djuru
tjampur minjak urapan; itulah harus
mendjadi minjak urapan sutji.
26 Lalu urapilah dengannja Kemah
Perhimpunan dan Peti Kesaksian,
27 lagipula medja dan segala
perkakasnja, kandil dengan segala
perkakasnja dan mezbah ukupan;
28 achirnja mezbah korban bakar
dengan segala perkakasnja dan bedjana
pembasuhan dengan alasnja.
29 Dan sutjikanlah semuanja itu,
sehingga mendjadi amat sutji; apapun
jang menjentuhnja akan mendjadi sutji.
30 Urapilah Harun dan anak-anaknja,
dan sutjikanlah mereka supaja mereka
mendjadi imam bagiKu.
31 Dan kepada umat Israel haruslah
kaukatakan: 'Inilah jang akan berupa
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minjak urapan sutji bagiKu selama
segala keturunanmu.
32 Adapun (minjak ini) tidak boleh
ditjurahkan atas badan manusia biasa,
dan kamu tidak boleh membuat tiruannja
jang sama susunannja; sebab sutjilah
itu dan harus kamu perlakukan sebagai
barang sutji pula.
33 Siapa sadja jang meniru tjampuran
itu atau membubuhkan sebagian
daripadanja pada orang luaran, akan
dikutjilkan dari kaum sebangsanja!"
34 Lagi Jahwe bersabda kepada Musa:
"Ambillah rempah-rempah jakni getah
damar bungan dan getah djeranggu,
wangi-wangian dan kemenjan jang tulen
dalam takaran jang sama,
35 dan buatlah semuanja itu mendjadi
ukupan, sesuatu jang tertjampur dengan
saksama, seperti buatan djuru tjampur
rempah-rempah, jang digarami, murni
dan sutji.
36 Tumbuklah sebagian daripadanja
mendjadi halus dan letakkanlah
itu didepan Peti Kesaksian didalam
Kemah Perhimpunan, tempat Aku akan
bertemu dengan dikau. Hendaknja itu
kaupandang amat sutji.
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ukupan jang kaubuat
menurut susunan tersebut tidak boleh
dibuat bagi dirimu sendiri. Hendaklah
itu kaupandang sebagai sesuatu jang
dikuduskan kepada Jahwe.
38 Siapa sadja menirunja untuk
menikmati keharumannja, akan
dikutjilkan dari kaum sebangsanja!"
1 Kemudian Jahwe bersabda
kepada Musa:
2 "Lihatlah, Aku telah memilih setjara
chas Besalel bin Uri bin Chur dari suku
Juda,
3 dan Aku telah memenuhinja dengan
roh ilahi perihal ketjakapan, pengertian
serta kepandaian untuk melakukan
segala matjam pekerdjaan,
4 agar ia dapat mentjipta rantjanganrantjangan serta melaksanakannja
memakai emas, perak dan perunggu,
5 pun pula kemahiran merudi batu
permata bagi tatahan dan mengukir kaju
untuk melaksanakan segala matjam
pekerdjaan.
6 Lagipula Aku telah memperbantukan
kepadanja Oholiab bin Achisamak dari
suku Dan; dan Aku telah memenuhi hati
segala para ahli dengan ketjakapan,

31
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supaja mereka dapat melaksanakan
segala sesuatu, jang telah Kuperintahkan
kepadamu:
7 Kemah Perhimpunan, Peti Kesaksian,
Tutup Perdamaian diatasnja, dan segala
perlengkapan dikemah itu,
8 jaitu medja dengan segala
perkakasnja, kandil emas tulen
dengan segala perkakasnja dan mezbah
ukupan,
9 pun pula mezbah korban bakar
dengan segala perkakasnja dan bedjana
pembasuhan dengan alasnja.
10 Selandjutnja pakaian kebesaran,
jakni pakaian sutji bagi Harun sebagai
imam, dan pakaian bagi anak-anaknja
untuk melakukan djabatannja sebagai
imam.
11 Achirnja minjak urapan dan
ukupan jang harum semerbak untuk
tempat sutji. Tepat seperti jang telah
Kuperintahkan kepadamu, haruslah
mereka laksanakan semuanja itu!"
12 Lalu Jahwe bersabda kepada Musa:
13 "Adapun engkau, hendaklah
mengatakan kepada umat Israel:
'Peliharalah Sabbat-sabbatKu, sebab
itulah tanda antara Aku dan kamu turun-
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temurun, supaja orang mengetahui
bahwa Aku Jahwe jang menguduskan
kamu.
14 Djadi peliharalah Sabbat, sebab
sutjilah itu bagi kamu; siapa melanggar
kesutjiannja harus dihukum mati! Ja,
setiap orang jang melakukan pekerdjaan
pada hari itu, harus dikutjilkan dari
kaum sebangsanja!
15 Selama enam hari orang akan
melakukan pekerdjaannja, tetapi pada
hari ketudjuh haruslah Sabbat adanja,
hari istirahat penuh, jang sutji bagi
Jahwe. Siapa sadja pada hari Sabbat
melakukan pekerdjaan, harus dihukum
mati!'
16 Demikianlah hendaknja bangsa
Israel memelihara Sabbat dan
merajakan Sabbat turun-temurun,
sebagai perdjandjian jang berlaku
selama-lamanja.
17 Hendaklah itu untuk selama-lamanja
mendjadi tanda antara Aku dan bangsa
Israel. Sebab enam hari lamanja Jahwe
telah membuat langit dan bumi; tetapi
pada hari ketudjuh Ia beristirahat dan
memulangkan nafasNja".
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Jahwe selesai bersabda
kepada Musa diatas gunung Sinai, lalu
Ia menjerahkan kedua loh Kesaksian
kepadanja, jaitu loh-loh batu, jang
ditulisi oleh djari Allah.
1 Ketika umat melihat, bahwa
Musa menunda-nunda turun
dari gunung, maka mereka datang
mengerumuni Harun seraja berkata
kepadanja: "Ajuh, buatkanlah kami
dewa-dewa jang akan mendahului kami
diperdjalanan; sebab akan Musa, orang
jang telah menghantarkan kami keluar
dari tanah Mesir itu, kami tidak tahu apa
jang terdjadi padanja".
2 Sahut Harun kepada mereka:
"Lepaskanlah anting-anting emas
jang ada ditelinga isterimu, anak-anak
laki-laki dan perempuanmu, dan bawalah
semuanja itu kepadaku"!
3 Demikianlah seluruh bangsa
menanggalkan anting-anting emas
jang ada ditelinga mereka, lalu dibawa
kepada Harun.
4 Ia menerimanja dari tangan mereka,
lalu dileburnja dalam teladan dan
dituangnja mendjadi anak-lembu. Maka
mereka berkata: "Inilah allahmu, Israel,

32
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jang telah menghantarkan engkau keluar
dari tanah Mesir"!
5 Ketika Harun melihatnja, ia mendirikan
sebuah mezbah didepannja; maka Harun
memaklumkan dengan lantang: "Esok
adalah hari raja bagi Jahwe!"
6 Maka keesokan harinja pagipagi mereka mempersembahkan
korban-bakar dan menjampaikan
korban-keselamatan. Kemudian bangsa
duduk-duduk makan dan minum;
sesudah itu mereka bangun untuk
bersuka-ria.
7 Maka Jahwe bersabda kepada Musa:
"Lekas-lekas turunlah, sebab buruklah
kelakuan bangsamu, jang telah kaubawa
keluar dari tanah Mesir.
8 Tjepat djuga mereka menjimpang
dari djalan, jang telah Kuperintahkan
kepada mereka; mereka telah membuat
anak-lembu, patung tuangan, dan
menjembahnja, mempersembahkan
korban kepadanja dan berkata:
'Inilah allahmu, Israel, jang telah
menghantarkan kamu keluar dari tanah
Mesir!"
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lagi Jahwe bersabda kepada
Musa: "Kulihat, bangsa ini adalah suatu
bangsa jang tegar hati!
10 Sekarang biarkanlah Aku; murkaKu
akan berkobar terhadap mereka dan
Aku akan memusnahkan mereka; tetapi
engkau akan Kudjadikan bangsa jang
besar!"
11 Tetapi Musa mentjoba melunakkan
hati Jahwe Allahnja seraja berkata:
"Mengapa, ah Jahwe, murkaMu
Kaunjalakan terhadap umatMu, jang
telah Kauhantarkan meninggalkan
tanah Mesir dengan kekuatan besar dan
dengan lengan jang kuat?
12 Mengapa orang-orang Mesir itu
musti berkata: 'Dengan maksud jang
buruk Ia membawa mereka keluar,
untuk membunuh mereka dipegunungan
dan memusnahkan mereka dari muka
bumi!' Tinggalkanlah murkaMu jang
berkobar itu dan sudilah menjesalkan,
djanganlah menimpakan malapetaka
diatas bangsaMu.
13 Ingatlah akan Ibrahim, Ishak
dan Israel hamba-hambaMu; kepada
merekalah Engkau telah bersumpah
demi diriMu sendiri seraja bersabda:
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'Aku akan membuat keturunanmu
sebanjak bintang-bintang dilangit, dan
Aku akan memberikan seluruh tanah
ini kepada keturunanmu, seperti telah
Kusabdakan, supaja mereka memilikinja
selama-lamanja!'"
14 Maka Jahwe menjesalkan
malapetaka, jang menurut sabdaNja
hendak ditimpakanNja diatas umatNja.
15 Maka Musa berbalik dan turun dari
gunung membawa kedua loh Kesaksian
ditangannja; loh-loh itu ditulisi pada
kedua sisinja, ditulisi didepan dan
dibaliknja.
16 Loh-loh itu adalah karja Allah;
tulisannja tulisan Allah, tergoreskan
pada loh-loh itu.
17 Ketika Josjua mendengar suara
teriakan rakjat, maka ia berkata
kepada Musa: "Diperkemahan ada pekik
perang!"
18 Tetapi sahut Musa: "Itulah bukan
pekik kemenangan, Dan bukan teriak
kekalahan. Jang kudengar itu suara lagu
pudjian berbalas-balasan!"
19 Ketika Musa mendekati perkemahan
dan melihat anak-lembu dan taritarian, maka bangkitlah amarahnja,
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dan dilemparkannja loh-loh itu dari
tangannja dan dipetjahkannja pada kaki
gunung.
20 Lalu diambilnja anak-lembu buatan
mereka, dan dibakarnja dengan api;
lalu diremukkannja sehalus-halusnja,
dan ditaburkannja diatas air dan ia
mengadjak orang-orang Israel minum
daripadanja.
21 Lalu bertanjalah Musa kepada Harun:
"Apakah jang diperbuat bangsa ini
kepadamu, sampai engkau menjebabkan
dosa sebesar itu atasnja?"
22 Djawab Harun: "Djanganlah
amarahmu bangkit! Engkau sendiri kan
tahu, bahwa bangsa ini tjondong kepada
jang djahat.
23 Mereka berkata kepadaku:
'Buatkanlah kami dewa-dewa jang akan
menuntun kami diperdjalanan; sebab
akan Musa, orang jang telah membawa
kami keluar dari Mesir itu, kami tidak
tahu apa jang terdjadi padanja.'
24 Maka aku mendjawab kepada
mereka: 'Siapa memiliki perhiasan
emas, hendaklah melepaskannja!' Maka
mereka memberikannja kepadaku,
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lalu kumasukkan kedalam api, dan
muntjullah anak-lembu ini".
25 Ketika Musa melihat, bahwa umat
teramat riuh-rendahnja, - sebab
Harun telah melepaskan kekang
mereka, sampai mendjadi tjemoohan
lawan-lawannja, 26 maka berdirilah Musa dipintu
perkemahan dan berteriak: "Siapa
berpihak kepada Jahwe, datanglah ia
kepadaku!" Maka sekalian putera Levi
berkumpul mengelilinginja.
27 Kepada mereka itu ia berkata:
"Demikianlah firman Jahwe Allah
Israel: Hendaklah kamu masingmasing mengikatkan pedangnja pada
pinggangnja dan kian-kemari melalui
perkemahan, dari pintu kepintu, dan
hendaklah masing-masing membunuh
saudaranja, temannja dan tetangganja
sendiri!"
28 Orang-orang Levi berbuat menurut
perintah Musa; maka pada hari itu
tewaslah kira-kira tiga ribu orang dari
antara rakjat.
29 Sesudah itu berkatalah Musa: "Hari
ini kamu telah menguduskan tanganmu
demi kepentingan Jahwe, karena kamu
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telah mempertaruhkan diri untuk
anak-anak dan saudara-saudara kamu,
hal jang mendatangkan berkat atasmu
pada hari ini.
30 Keesokan harinja Musa berkata
kepada umat: "Kamu telah berbuat
dosa besar; sekarang aku hendak naik
menghadap Jahwe. Mungkinlah aku
dapat mengadakan pemulihan untuk
dosamu itu".
31 Maka Musa pergi menghadap Jahwe
lagi dan berkata: "Ah, bangsa ini
sungguh melakukan dosa besar, karena
membuat dewa-dewa emas bagi diri
mereka.
32 Dan sekarang, sudilah kiranja Engkau
mengampuni dosa mereka. Djika tidak,
hapuskan sadjalah namaku dari kitabMu
jang telah Kautulis!"
33 Tetapi Jahwe mendjawab kepada
Musa: "Dari kitabKu hanja ditjoretlah
nama orang jang telah berdosa
terhadapKu.
34 Sekarang pergilah! Pimpinlah bangsa
itu ketempat jang telah Kusebutkan
kepadamu. Lihatlah, malaikatKu akan
berdjalan didepanmu. Tetapi apabila
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saat kedatanganKu tiba, maka Aku akan
datang untuk membalas dosa mereka."
35 Dan sungguh Jahwe memukul
bangsaNja, karena mereka membuat
anak-lembu jang dilaksanakan oleh
Harun.
1 Jahwe lalu bersabda kepada
Musa: "Pergilah dan bertolaklah
engkau dari sini bersama dengan bangsa
jang telah kaubawa keluar dari Mesir
itu, ketanah jang telah Kudjandjikan
demi sumpah kepada Ibrahim, Ishak dan
Jakub dengan sabda ini: Keturunanmu
akan Kuberi tanah itu!
2 Aku akan mengutus malaikat
didepanmu, dan akan mengusir orangorang Kanaan, Amori, Chitti, Perizi,
Chiwwi dan Jebusi,
3 pada perdjalananmu ketanah jang
berhiliran susu dan madu. Sebab Aku
sendiri tidak akan berdjalan ditengahtengah kamu, supaja Aku djangan
sampai membinasakan kamu - bangsa
jang berkeras-kepala - didjalan!"
4 Ketika umat mendengar berita jang
buruk itu, mereka berdukatjita dan tidak
seorangpun memakai perhiasannja.

33
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lalu bersabda kepada Musa:
"Katakanlah kepada umat Israel: Kamu
itu bangsa jang berkeras-kepala!
Sekiranja Aku ikut berdjalan djarak
satu hari sadja ditengah-tengah kamu,
nistjaja Aku harus membinasakan
kamu! Nah sekarang, tanggalkanlah
perhiasanmu, maka akan Kulihat, apa
jang akan Kuperbuat bagi kamu!"
6 Maka umat Israel menanggalkan
perhiasan-perhiasan mereka, mulai dari
gunung Horeb.
7 Adapun Musa lazim mengambil
Kemah itu dan memasangnja diluar
perkemahan, djauh daripadanja;
dan Kemah itu dinamakan Kemah
Perhimpunan. Maka setiap orang
jang bermaksud memohon petundjuk
dari Jahwe, pergi keluar ke Kemah
Perhimpunan jang berada diluar
perkemahan.
8 Setiap kali Musa keluar menudju
Kemah itu, seluruh bangsa bangun
serentak, masing-masing berdiri dipintu
kemahnja sendiri dan pandangan
mereka mengikuti Musa, sampai ia
masuk kedalam Kemah.
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setelah Musa masuk kedalam
Kemah itu, turunlah tiang awan dan
berhenti dipintu Kemah; dan Jahwe
bersabda dengan Musa.
10 Apabila bangsa bersama melihat tiang
awan berdiri dipintu Kemah, mereka
sekalian bangun dan masing-masing
bersudjud dipintu kemahnja.
11 Adapun Jahwe lazim berbitjara
dengan Musa berhadapan muka, seperti
seseorang berbitjara dengan temannja.
Djuga kalau ia kemudian kembali
keperkemahan, abdinja Josjua, putera
Nun, jang masih muda, tidak mundur
dari dalam Kemah itu.
12 Musa lalu berkata kepada Jahwe
:"Lihatlah, Engkau bersabda kepadaku:
'Tuntunlah bangsa ini keluar'; tetapi tidak
Kauberitahukan kepadaku siapa jang
hendak Kauutus bersama-sama dengan
daku. Maka Engkaulah jang dahulu
telah bersabda: 'Aku mengenalmu
dengan namamu, dan engkau pula telah
mendjadi berkenan dihadapanKu'.
13 Sekarang, djika aku sungguhsungguh berkenan dihadapanMu,
sudilah kiranja memberitahukan djalandjalanMu kepadaku, supaja aku dapat
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mengerti Engkau, sehingga aku sungguh
mendjadi berkenan dihadapanMu.
Ingatlah, bahwa bangsa ini adalah
umatMu!"
14 Maka Ia bersabda: "Djadi untuk
membuat hatimu tenang, perlulah Aku
ikut sendiri!"
15 Sahut Musa: "Djika Engkau sendiri
tidak ikut, djangan menjuruh kami
berangkat dari sini!
16 Apakah jang dapat membuktikan,
bahwa aku bersama umatMu telah
mendjadi berkenan dihadapanMu, selain
djika Engkau berdjalan beserta kami,
sehingga kami - aku beserta umatMu
- akan dibedakan dari segala bangsa
lainnja dibumi?"
17 Djawab Jahwe kepada Musa: "Djuga
permohonan jang telah kaukemukakan
itu akan Kulaksanakan; sebab engkau
telah mendjadi berkenan dihadapanKu,
dan engkaupun Kukenal pada namamu".
18 Sesudah itu Musa berkata: "Sudilah
kiranja memperlihatkan kemuliaanMu
kepadaku!"
19 DjawabNja: "Aku akan melewatkan
segala ketjemerlanganKu didepanmu dan
menjerukan nama Jahwe didepanmu.
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Sebab Aku menganugerahkan
kerahimanKu kepada siapapun jang
Kukehendaki, lagi Aku memberikan
belaskasihanKu kepada siapa Kuanggap
baik".
20 "Tetapi", demikian sambungNja,
"engkau tidak mampu melihat mukaKu,
sebab tiada seorangpun dapat melihat
Aku, dan sesudahnja masih tetap hidup".
21 Jahwe menambahkan djuga:
"Lihatlah, disini ada suatu tempat
didekatKu. Engkau harus bertempat
diatas wadas ini.
22 Dan bilamana kemuliaanKu lewat,
maka engkau akan Kutempatkan ditjelah
wadas ini dan akan Kutudungi dengan
tanganKu, selama Aku berlalu.
23 Kemudian tanganKu akan Kutarik
kembali, supaja engkau dapat melihat
punggungKu. Tetapi mukaKu tidak
mungkinlah orang melihat".
1 Jahwe bersabda kepada Musa:
"Pahatlah dua loh batu seperti
dahulu itu, maka Aku akan menulis
padanja kata-kata, seperti jang pernah
termuat pada loh-loh jang pertama jang
telah kaupetjahkan.

34
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mendjelang esok
pagi dan naiklah pagi-pagi hari keatas
gunung Sinai dan menghadaplah Aku
disitu atas puntjak gunung.
3 Tiada seorangpun boleh naik bersamasama dengan dikau; bahkan seorangpun
djanganlah sampai kelihatan diseluruh
gunung. Pun pula ternak ketjil maupun
besar djanganlah merumput kearah
lereng gunung itu".
4 Maka Musa memahat dua loh batu
seperti jang pertama, dan pagipagi benar ia berangkat mendaki
gunung Sinai, menaati perintah Jahwe
kepadanja; kedua loh batu itu dibawanja
serta.
5 Maka Jahwe turun didalam awan;
Musa berdiri disana didekatNja dan
menjerukan nama Jahwe.
6 Jahwe lewat didepannja dan
berseru: "Jahwe, Jahwe, Allah jang
berbelaskasihan dan rahim, sabar hati
dan melimpah-limpah rahmatNja serta
kesetiaanNja.
7 Ia tetap mempertahankan rahmat
itu bagi beribu-ribu orang, dengan
mengampuni kesalahan, pelanggaran
dan dosa. Tetapi sekali-kali tidak
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membiarkannja begitu sadja. Ialah
jang menagih kesalahan bapa dari
anak-anak dan tjutju-tjutju mereka
sampai keturunan jang ketiga dan
keempat".
8 Segera Musa bersudjud dan
menjembah dengan hormatnja,
9 serta berkata: "Tuhan, djika aku
sungguh berkenan dihadiratMu,
sudilah kiranja Tuhanku berdjalan
ditengah-tengah kami. Sungguhpun
mereka itu bangsa jang berkeras
kepala, namun Engkau berkenanlah
mengampuni kesalahan dan dosa
kami dan mengangkat kami mendjadi
milik-warisanMu".
10 DjawabNja: "Ingatlah, Aku hendak
mengadakan suatu perdjandjian.
Didepan seluruh bangsamu akan
Kulakukan mukdjidjat-mukdjidjat jang
belum pernah dikerdjakan diseluruh
bumi dan diantara segala bangsa; maka
seluruh bangsa jang ada disekitarmu
akan menjaksikan karja Jahwe, sebab
sungguh-sungguh mendahsjatkanlah
apa jang akan Kulakukan melalui
engkau.
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tepati baik-baik, apa jang
sekarang ini Kuperintahkan kepadamu:
Lihatlah, dari depanmu akan Kuusir para
Amori, para penghuni Kanaan, para
Chitti, Perizzi, Chiwwi dan Jebusi.
12 Waspadalah, djangan sampai
kauadakan perdjandjian dengan
penduduk tanah jang akan kaumasuki,
supaja itu djangan mendjadi suatu
perangkap ditengah lingkunganmu
sendiri.
13 Maka mezbah-mezbah mereka
harus kaurobohkan, tugu-tugu angkar
mereka kau hantjurkan dan tiang-tiang
pemudjaan mereka kautebang.
14 Sebab engkau tidak boleh
bersembah-sudjud kepada allah
lainnja; Jahwe kan disebut Jang
Tjemburu, dan Ia adalah Allah jang
tjemburu.
15 Djangan sampai engkau mengadakan
perdjandjian dengan pendudukpenduduk tanah, supaja nanti, apabila
mereka bersundal mengikuti dewa-dewa
mereka dan mempersembahkan korban
kepada dewa-dewa itu, djanganlah
engkau mendapat undangan dari salah
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seorang, dan karenanja engkau sampai
makan dari korbannja.
16 Lagi pula supaja djangan terdjadilah
engkau mengambil anak-perempuan
mereka mendjadi isteri anakmu,
sehingga apabila anak perempuan
mereka bersundal mengikuti dewa-dewa
mereka, anak-anakmupun dibudjuk
untuk bersundal mengikuti dewa-dewa
mereka itu djuga.
17 Djanganlah engkau membuat patung
tuangan.
18 Peliharalah hari raja roti tak beragi!
Tudjuh hari lamanja haruslah engkau
makan roti tak beragi, seperti telah
Kuperintahkan kepadamu, tepat pada
saat jang ditetapkan dalam bulan Abib;
sebab dalam bulan Abib engkau telah
keluar dari Mesir.
19 Setiap lahiran pertama adalah
milikKu, jaitu anak pertama djantan
dari lembu dan domba dari sekalian
ternakmu.
20 Tetapi anak pertama dari keledai
harus kautebus dengan seekor domba;
djika engkau tidak mau menebusnja,
maka harus kaupatahkan tengkuknja.
Tiap-tiap lahiran pertama dari anak-
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anakmu harus kautebus, dan djanganlah
seseorang nampak dihadapanKu dengan
tangan hampa.
21 Selama enam hari engkau akan
bekerdja, tetapi pada hari ketudjuh
haruslah engkau beristirahat, tidak
terketjualikan musim membadjak dan
musim panenpun haruslah engkau
merajakan Sabbat.
22 Rajakanlah pesta pekan-pekan,
jaitu pada musim buah bungaran dari
panen gandum dan pesta penuaian pada
pergantian tahun.
23 Tiga kali setahun segala orang
laki-laki diantara kamu harus datang
menghadap hadirat Tuhan Jahwe Allah
Israel.
24 Sebab Aku akan mengusir
bangsa-bangsa dari depanmu dan
meluaskan perbatasanmu sehingga tiada
seorangpun akan mengingini tanahmu,
apabila engkau tiga kali setahun datang
menghadap kehadirat Jahwe Allahmu.
25 Djanganlah engkau
mempersembahkan darah korban
sembelihan bagiKu itu besertakan roti
jang beragi, dan korban perajaan Paskah
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djanganlah tersimpan sampai keesokan
harinja.
26 Buah bungaran jang terbaik dari
hasil bumimu haruslah kauantarkan
ke Bait Jahwe Allahmu. Djanganlah
anak-kambing djantan kaurebus didalam
susu induknja".
27 Jahwe bersabda kepada Musa:
"Tjatatlah sabda itu, sebab atas dasar
sabda itulah Kuadakan perdjandjian
dengan dikau serta Israel"!
28 Empatpuluh hari empatpuluh malam
lamanja ia ada disana dengan Jahwe; ia
tidak makan roti dan tidak minum air.
Sementara itu ia menulis pada kedua loh
itu sabda Perdjandjian, jaitu kesepuluh
firman.
29 Ketika Musa turun dari gunung Sinai,
- adapun ia membawa sertanja kedua
loh Kesaksian pada waktu ia turun
dari gunung, - tidaklah diketahuinja,
bahwa kulit mukanja bertjahaja akibat
wawantjaranja dengan Jahwe.
30 Ketika Harun dan segala orang Israel
memandang Musa dan melihat, bahwa
kulit mukanja bertjahaja, maka mereka
takut mendekatinja.
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Musa memanggil mereka,
maka Harun dan segala pemimpin umat
itu kembali menghampirinja, dan Musa
berbitjara dengan mereka.
32 Sesudah itu mendekatlah
djuga segala orang Israel dan ia
menanggungkan kepada mereka segala
sesuatu jang telah difirmankan Jahwe
kepadanja diatas gunung Sinai.
33 Setelah Musa menjelesaikan
pembitjaraannja dengan mereka,
maka ia mengenakan selubung diatas
mukanja.
34 Tetapi tiap-tiap kali Musa masuk
menghadap Jahwe, untuk berbitjara
denganNja, maka ditanggalkannja
selubung itu, sampai ia keluar lagi.
Apabila ia keluar, lalu dikatakannja
kepada orang-orang Israel apa jang
diperintahkan kepadanja.
35 Pada ketika itu orang-orang Israel
melihat muka Musa bertjahaja. Sesudah
itu Musa menutupi mukanja dengan
selubungnja lagi, sampai ia masuk lagi
untuk berbitjara dengan Jahwe.
1 Musa mengumpulkan seluruh
umat orang-orang Israel dan
berkata kepada mereka: "Inilah hal-hal

35
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jang menurut perintah Jahwe haruslah
kamu lakukan.
2 Enam hari lamanja pekerdjaan harus
dikerdjakan, tetapi hari jang ketudjuh
bagi kamu harus mendjadi hari istirahat
umum jang sutji untuk Jahwe. Setiap
orang jang melakukan pekerdjaan pada
hari itu, harus dihukum mati!
3 Pada hari Sabbat kamu tidak boleh
menjalakan api dalam kediamankediamanmu dimanapun djuga".
4 Musa berkata pula kepada segenap
umat orang-orang Israel: "Inilah jang
diperintahkan Jahwe:
5 Dari apa jang ada padamu ambillah
suatu sumbangan-bakti untuk Jahwe;
setiap orang jang terdorong hatinja
hendaklah tampil kemuka membawa
sumbangan-bakti: emas, perak dan
perunggu;
6 kain ungu, merah-ungu dan kirmizi,
lenan halus dan bulu kambing;
7 kulit domba djantan jang diwarnai
merah; kulit dujung dan kaju akasia;
8 minjak untuk lampu-lampu, rempahrempah untuk minjak urapan dan untuk
ukupan jang harum semerbak;
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permata krisopras dan
permata-permata tatahan lainnja untuk
efod dan tutup-dada.
10 Segala ahli dari antara kamu harus
datang dan mengerdjakan semuanja
jang telah diperintahkan Jahwe, jaitu:
11 Kediaman dengan kemahnja dan
tudungnja; kaitannja, papannja dan
lintangannja, tiangnja dan alasnja;
12 Peti dengan gandar-gandarnja, Tutup
Perdamaian dan tabir penutupnja;
13 medja dengan gandar-gandarnja dan
segala perkakasnja maupun roti sadjian;
14 kandil untuk lampu dengan segala
peralatannja dan lampu-lampunja,
maupun minjak untuk lampu.
15 Lagipula mezbah ukupan dengan
gandar-gandarnja, minjak urapan dan
ukupan jang harum semerbak; apalagi
tirai untuk pintu tempat memasuki
Kediaman;
16 mezbah untuk korban bakar dengan
kisi-kisinja perunggu, gandar-gandarnja
dan segala perkakasnja; bedjana
pembasuhan dengan alasnja;
17 langsai-langsai serambi, tiang-tiang
dan alas-alasnja, dan tabir pintu
serambi;
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Kediaman, patok-patok
serambi dan tali-talinja;
19 pakaian kebesaran untuk keperluan
ibadat ditempat sutji, ialah pakaian
sutji untuk imam Harun dan untuk
anak-anaknja, jang dibutuhkan untuk
mendjabat selaku imam".
20 Segenap umat orang Israel lalu pergi
dari depan Musa.
21 Maka setiap orang jang tergerakkan
hatinja dan setiap orang jang terdorong
djiwanja datanglah mengantarkan
sumbangan untuk Jahwe guna
pembangunan Kemah Perhimpunan
beserta keperluan ibadat didalamnja,
dan guna pakaian-pakaian sutji.
22 Adapun jang datang baik orang
laki-laki maupun orang perempuan;
semua jang terdorong hatinja membawa
peniti, anting-anting, tjintjin dan kalung
serta segala matjam perhiasan emas;
demikianlah (diperbuat) siapa sadja jang
mampu mempersembahkan sumbangan
emas kepada Jahwe.
23 Dan setiap orang jang masih
mempunjai kain ungu, merah-ungu
dan kirmizi serta lenan halus dan bulu
kambing, kulit domba djantan jang
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diwarnai merah atau kulit dujung,
membawanja pula.
24 Pun pula segala orang jang mampu
memberikan sumbangan perak atau
perunggu, datang membawanja bagi
Jahwe; apalagi setiap orang jang masih
memiliki kaju akasia jang berguna untuk
melaksanakan pekerdjaan sesuatu bagi
ibadat sutji, menjerahkannja djuga.
25 Segala perempuan jang ahli,
memintal dengan tangannja sendiri
dan mengantarkan hasil pemintalannja
berupa kain ungu, merah-ungu dan
kirmizi serta lenan halus.
26 Dan segala perempuan, jang
terdorong hatinja karena kepandaiannja,
memintal bulu kambing.
27 Adapun para pemimpin datang
membawa permata krisopras dan
permata-permata tatahan untuk efod
dan tutup-dada,
28 maupun rempah-rempah dan minjak
untuk lampu-lampu, untuk minjak
urapan dan untuk ukupan jang harum
semerbak.
29 Singkatnja: siapapun djuga, laki-laki
maupun perempuan, jang merasa
terdorong untuk memberi sumbangan

Keluaran 35.30–35

182

pada bermatjam-matjam pekerdjaan
jang dengan perantaraan Musa telah
diperintahkan Jahwe untuk dilakukan,
membawanja sebagai dana suka-rela
putera-putera Israel untuk Jahwe.
30 Musa lalu berkata kepada orangorang Israel: "Ingatlah, Jahwe chusus
memilih Besalel, putera Uri putera Chur
dari suku Juda,
31 dan memenuhinja dengan roh
ilahi, ialah jang memberi ketjakapan,
pengertian serta kepandaian untuk
melakukan segala matjam pekerdjaan,
32 agar ia dapat mentjiptakan
rantjangan-rantjangan, serta
melaksanakannja memakai emas,
perak dan perunggu;
33 pun pula kemahiran merudi batu
permata bagi tatahan dan mengukir kaju
untuk melaksanakan segala matjam
pekerdjaan.
34 Iapun telah memberinja, seperti
djuga kepada Oholiab putera Achisamak
dari suku Dan, ketjakapan untuk
mengadjar orang lain.
35 Ia memenuhi mereka dengan
kemahiran untuk segala matjam
pekerdjaan seperti dilakukan oleh
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tukang pengukir, tukang perantjang
dan djuru tenun kain berwarna ungu,
merah-ungu dan kirmizi serta lenan
halus, pun pula para tukang tenun,
sehingga mereka mendjadi pelaksana
segala matjam pekerdjaan serta
pentjipta rantjangan-rantjangan."
1 "Maka jang akan melakukan
pekerdjaan ialah: Besalel dan
Oholiab serta semua ahli, jang telah
dianugerahi Jahwe kepandaian dan
pengertian, sehingga mahirlah mereka
membuat segala matjam pekerdjaan
dalam pembangunan Tempat Sutji, tepat
menurut jang diperintahkan Jahwe!"
2 Lalu Musa memanggil Besalel
dan Oholiab serta segala orang
ahli, jang telah dianugerahi Jahwe
kepandaian, semua orang jang merasa
terdorong untuk mengerahkan diri guna
melaksanakan pekerdjaan itu.
3 Maka mereka mengambil segala
sumbangan-sumbangan jang
ada pada Musa dan jang telah
dipersembahkan orang Israel bagi
pekerdjaan membangun Tempat Sutji,
untuk memakainja. Adapun orang-orang
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setiap pagi masih tetap mengantarkan
dana sukarela mereka kepada Musa.
4 Maka datanglah semua para ahli jang
bekerdja disegala bidang pembangunan
Tempat Sutji, masing-masing dari tugas
pekerdjaannja sendiri jang sedang
dilakukannja,
5 dan berkata kepada Musa: "Rakjat
membawa djauh lebih banjak dari apa
jang diperlukan untuk pekerdjaan, jang
pelaksanaannja diperintahkan Jahwe."
6 Maka Musa memerintahkan, supaja
diseluruh perkemahan dipermaklumkan:
"Orang laki-laki maupun perempuan
djanganlah bersusah-pajah lagi perihal
sumbangan untuk Tempat Sutji".
Demikianlah rakjat ditjegah, djangan
mereka membawa sumbangansumbangan lagi.
7 Sebab sudah lebih dari tjukuplah
bahannja untuk melaksanakan segala
matjam pekerdjaan.
8 Maka mereka semua jang terpandai
diantara orang-orang jang ikut-serta
dalam pekerdjaan, membuat Kediaman
dari sepuluh potong kain, ditenun dari
lenan halus jang benangnja terpintalpintal, berwarna ungu, merah-ungu dan
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kirmizi, dengan sulaman kerub jang
dirantjangkan orang ahli.
9 Tiap-tiap lembar kain itu duapuluh
delapan hasta pandjangnja dan empat
hasta lebarnja; segala lembar kain itu
sama ukurannja.
10 Lima lembar kain disambungnja
berdjadjar, demikian pula lima lembar
kain lainnja.
11 Ditepi lembar kain jang satu jang
merupakan udjung dari lembar-lembar
kain jang bersambungan itu, dibuatnja
sosok-sosok dari benang ungu, demikian
pula ditepi lembar kain jang merupakan
udjung dari rangkaian jang kedua.
12 Dibuatnja limapuluh sosok ditepi kain
jang satu, dan djuga limapuluh sosok
ditepi kain jang ada dalam sambungan
jang kedua, sehingga sosok-sosok itu
tepat berhadapan satu sama lain.
13 Lalu dibuatnja limapuluh kaitan emas
dan disambungkannja satu pada satunja
lembar-lembar kain dengan kaitan itu,
sehingga Kediaman merupakan satu
keseluruhan.
14 Lalu dibuatnja lembar-lembar kain
dari bulu kambing untuk mendjadi tenda
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diatas Kediaman. Dibuatnja sedjumlah
sebelas lembar.
15 Setiap helai kain itu tiga puluh hasta
pandjangnja dan empat hasta lebarnja,
kesebelas kain itu sama ukurannja.
16 Kemudian lima lembar disambungnja
bersama, begitu pula jang keenam
lembar kain lainnja.
17 Dibuatnja limapuluh sosok ditepi kain
jang merupakan udjung dari sambungan
pertama, dan demikian pula limapuluh
sosok ditepi kain jang menjambung
rangkaian kedua.
18 Lalu dibuatnja limapuluh kaitan
perunggu, untuk menjambung tenda,
sehingga mendjadi satu keseluruhan.
19 Achirnja dibuatnja untuk kemah
itu tudung dari kulit domba djantan,
jang diwarnai merah, dan diatasnja lagi
tudung dari kulit dujung.
20 Sesudah itu dibuatnja untuk
Kediaman rangka-rangka dari kaju
akasia jang berdiri tegak.
21 Setiap rangka itu sepuluh hasta
pandjangnja dan satu setengah hasta
lebarnja.
22 Masing-masing rangka ada dua
pasaknja jang sesuai satu dengan jang
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lain; demikianlah dibuatnja dengan
segala rangka Kediaman.
23 Adapun rangka-rangka jang dibuatnja
untuk Kediaman berdjumlah duapuluh
bidji disebelah selatan.
24 Dan dibawah keduapuluh rangka itu
dipasangnja empatpuluh alas perak,
jaitu dua alas dibawah setiap rangka
sesuai dengan kedua pasaknja.
25 Disebelah lain Kediaman, jang
menudju keutara, dibuatnja djuga
duapuluh rangka,
26 dengan empatpuluh alas perak,
jaitu dua alas dibawah masing-masing
rangka.
27 Sedangkan untuk sisi belakang
Kediaman, disebelah barat, dibuatnja
enam rangka.
28 Dan dibuatnja dua rangka untuk
sudut Kediaman disisi belakang.
29 Rangka-rangka itu dibagian
bawah kembar, tetapi tepat bertemu
dipuntjaknja ditempat gelang jang
pertama. Demikianlah pembuatan kedua
rangka chusus jang diperuntukkan bagi
kedua sudut.
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ada delapan rangka dan alas
peraknja berdjumlah enambelas, jaitu
dua alas dibawah setiap rangka.
31 Dibuatnja djuga lintangan dari
kaju akasia, jaitu lima lintangan untuk
rangka-rangka disebelah pertama
Kediaman,
32 dan lima lintangan djuga untuk
rangka-rangka disebelah keduanja,
lagipula lima lintangan untuk rangkarangka disebelah belakang Kediaman,
jang mengarah kebarat.
33 Lintangan ditengah dibuatnja
memalang terus dari udjung keudjung
rangka-rangka itu.
34 Disalutnja rangka-rangka itu dengan
emas; djuga gelang-gelang dibuatnja
dari emas untuk dimasuki lintanganlintangan itu; lintangan-lintangan itu
disalutnja djuga dengan emas.
35 Sesudah itu dibuatnja tabir dari
kain ungu, merah-ungu, dan kirmizi
dan lenan halus jang ditenun dari
benang pintalan; itu disulaminja dengan
kerub-kerub, buah rantjangan seorang
ahli.
36 Dibuatnja untuknja empat tiang dari
kaju akasia dan disalutnja dengan emas
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-djuga paku-pakunja dari emas, - dan
dituangnja empat alas perak untuk tiang
itu.
37 Untuk pintu kemah dibuatnja tudung
dari kain ungu, merah-ungu dan kirmizi
dan lenan halus, jang ditenun dari
benang pintalan, buah karja ahli sulam,
38 dengan kelima tiangnja serta pakupakunja. Disalutnja udjung-udjungnja
serta penghubung-penghubungnja
dengan emas; sedangkan kelima alasnja
dibuat dari perunggu.
1 Kemudian Besalel membuat
Peti dari kaju akasia jang dua
setengah hasta pandjangnja, satu
setengah hasta lebarnja dan satu
setengah hasta tingginja.
2 Disalutnja itu dengan emas murni dari
dalam dan dari luar, dan dipasangnja
bingkai emas dikelilingnja.
3 Lalu dituangnja empat gelang emas
untuknja jang dipasang pada keempat
sudutnja, jaitu dua gelang disisi jang
satu dan dua gelang disisi lainnja.
4 Dibuatnja djuga gandar-gandar kaju
akasia jang disalut dengan emas.
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dimasukkannja gandar itu
kedalam gelang-gelang disisi-sisi Peti
untuk mengangkutnja.
6 Sesudah itu dibuatnja Tutup
Perdamaian emas tulen jang dua
setengah hasta pandjangnja dan satu
setengah hasta lebarnja.
7 Lalu dibuatnja dua kerub emas,
dikerdjakan dari emas tempaan, pada
kedua udjung Tutup Perdamaian itu;
8 kerub jang satu pada udjung sini
dan kerub jang lain pada udjung sana.
Serempak dengan Tutup Perdamaian
dikerdjakan kerub pada kedua
udjungnja.
9 Kerub-kerub membentangkan
sajapnja keatas, menaungi Tutup
Perdamaian dengan sajap-sajapnja,
berhadap-hadapan, sehingga muka
mereka terarahkan kepada Tutup
Perdamaian.
10 Lalu dibuatnja medja dari kaju akasia
jang dua hasta pandjangnja, sehasta
lebarnja dan satu setengah hasta
tingginja.
11 Medja itu disalutnja dengan emas
tulen dan dikelilinginja dipasang bingkai
emas.
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pula berkeliling djalur
pinggiran jang sepelempap lebarnja, dan
dibuatnja dikeliling djalur pinggiran itu
bingkai emas.
13 Lalu dituangnja empat gelang emas
untuknja, dipasang pada keempat sudut,
pada keempat kakinja.
14 Gelang-gelang itu dipasang dekat
djalur pinggiran, untuk dimasuki
gandar-gandar guna mengangkut medja
itu.
15 Dibuatnja gandar-gandar itu dari
kaju akasia dan disalutnja dengan emas,
jaitu supaja medja itu dapat diangkut.
16 Lalu dibuatnja perkakas, jang
harus ditaruh diatas medja itu, jaitu
tjawan-tjawan dan pinggan-pinggannja
maupun kendi-kendi dan piala-pialanja,
jang digunakan untuk korban tuangan;
kesemuanja dari emas tulen.
17 Djuga dibuatnja kandil emas tulen;
kandil itu dibuatnja dari emas tempaan,
baik kakinja maupun tangkainja.
Kelopaknja, kuntumnja dan daun
bunganja dibuatnja seiras dengannja.
18 Enam tjabang timbul dari sisinja,
tiga tjabang dari sisi jang satu dan tiga
tjabang dari sisi lainnja.

Keluaran 37.19–23
19 Tiga

192

kelopak berbentuk bunga badan
dengan kuntum dan daun bunganja
ada pada tjabang jang satu; pula tiga
kelopak berbentuk bunga badam dengan
kuntum dan daun bunganja ada pada
tjabang berikutnja; dan demikianlah
bentuk semua keenam tjabang jang
timbul dari kandil itu.
20 Pada kandil itu sendiri ada empat
kelopak berbentuk bunga badam dengan
kuntum dan daun bunganja;
21 terdapatlah satu kuntum dibawah
sepasang tjabang, jang timbul
daripadanja, lagi satu kuntum dibawah
sepasang tjabang berikutnja, jang timbul
daripadanja, pun pula satu kuntum
dibawah sepasang tjabang terachir,
jang timbul daripadanja, sesuai dengan
keenam tjabang jang timbul dari kandil
itu.
22 Adapun kuntum-kuntum dan
tjabang-tjabang itu seiras dengannja;
seluruhnja berupa sepotong tempaan
emas tulen.
23 Lalu dibuatnja ketudjuh pelitanja
dengan penjepit dan penadahnja dari
emas murni.
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satu talenta emas murni
dibuatnja kandil itu dengan segala
perkakasnja.
25 Lalu dibuatnja mezbah dari kaju
akasia untuk membakar ukupan, sehasta
pandjangnja, dan sehasta lebarnja-djadi
persegi - dan dua hasta tingginja;
tanduk-tanduknja seiras dengannja.
26 Disalutnja itu dengan emas
tulen, jakni bagian atas mezbah,
dinding-dindingnja berkeliling dan
tanduk-tanduknja, dan dibuatnja pula
bingkai emas berkeliling.
27 Dibuatnja djuga dua gelang
emas untuknja, dibawah bingkainja
pada kedua sisinja, pada kedua sisi
disebelahnja, sebagai pemegang
gandar-gandar, supaja dapat diangkut
padanja.
28 Dibuatnja gandar-gandar itu dari
kaju akasia dan disalutnja dengan emas.
29 Maka dibuatnja djuga minjak urapan
sutji dan ukupan murni jang harum
semerbak, dibuat menurut petundjuk
djuru rempah.
1 Lalu dibuatnja mezbah korban
bakar dari kaju akasia, jang
lima hasta pandjangnja dan lima hasta

38
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lebarnja, - djadi persegi bentuknja sedangkan tingginja tiga hasta.
2 Tanduk-tanduknja dibuatnja pada
keempat sudutnja seiras dengannja, dan
disalutnja dengan perunggu.
3 Dibuatnja djuga segala perkakas
mezbah, jaitu periuk-periuk dan
penjenduk-penjenduk, bokor-bokor,
garpu-garpu dan keran-keran. Semua
perkakasnja dibuat dari perunggu.
4 Selandjutnja dibuatnja untuk mezbah
itu kisi-kisi, jaitu djaringan perunggu,
dibawah kambinja, dari bawah sampai
setengah tingginja.
5 Lalu dituangnja empat gelang, untuk
dipasang pada keempat udjung kisi-kisi
perunggu itu, tempat gandar-gandar
dimasukkan.
6 Gandar-gandar itu dibuatnja dari kaju
akasia dan disalutnja dengan perunggu.
7 Dan gandar-gandar itu dimasukkannja
kedalam gelang-gelang pada kedua
sisi mezbah, sehingga dapat diangkut
padanja. Dibuatnja mezbah itu dari
papan-papan, sehingga geronggang dari
dalam.
8 Lalu dibuatnja bedjana pentjutjian dari
perunggu, dengan alasnja dari perunggu
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djuga, jaitu dari tjermin-tjermin para
pelajan perempuan, jang melajani
dipintu Kemah Perhimpunan.
9 Kemudian dibuatnja serambi: untuk
sebelah selatan langsai serambi dari
lenan halus, jang ditenun dari benang
pintalan seratus hasta pandjangnja.
10 Keduapuluh tiang serta keduapuluh
alasnja terbuat dari perunggu, tetapi
paku-paku tiang serta penghubungpenghubungnja dari perak.
11 Demikian pula langsai disebelah utara
seratus hasta pandjangnja, keduapuluh
tiangnja serta keduapuluh alasnja
terbuat dari perunggu, sedangkan
paku-paku tiang serta penghubungpenghubungnja dari perak.
12 Adapun disebelah barat langsai
limapuluh hasta pandjangnja, dengan
sepuluh tiang serta sepuluh alasnja.
Paku-paku tiang serta penghubungpenghubungnja terbuat dari perak
djuga.
13 Dan untuk bagian depan, disebelah
timur limapuluh hasta djuga.
14 Pintu jang satu terdiri dari langsai
sepandjang limabelas hasta, dengan tiga
tiang serta tiga alasnja.
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pula pintu jang kedua,
disebelah sini dan sana dari pintugerbang
serambi, terdiri dari langsai sepandjang
limabelas hasta, dengan tiga tiang serta
tiga alasnja.
16 Semua langsai serambi berkeliling
itu dari lenan halus, jang ditenun dari
benang pintalan;
17 alas-alas untuk tiang-tiang dari
perunggu, sedangkan paku-paku tiang
dan penghubung-penghubungnja dari
perak, pun pula salut udjungnja dari
perak. Maka pada segala tiang-tiang
serambi terpasanglah penghubungpenghubung perak.
18 Adapun tabir untuk pintu-gerbang
serambi, hasil karja djuru sulam,
terbuat dari kain ungu, merah-ungu dan
kirmizi serta lenan halus, jang ditenun
dari benang pintalan; duapuluh hasta
pandjangnja, dan lima hasta tingginja,
jaitu bagian lebarnja, sehingga sedjadjar
dengan langsai-langsai serambi.
19 Maka keempat tiang serta keempat
alasnja terbuat dari perunggu, tetapi
paku-pakunja dari perak, dan djuga
salut udjungnja serta penghubungpenghubungnja dari perak.
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patok untuk Kediaman dan
untuk serambi berkeliling terbuat dari
perunggu.
21 Inilah perhitungan bahan untuk
Kediaman, jaitu untuk Kediaman
Kesaksian, jang didjalankan atas
perintah Musa dan ditugaskannja kepada
para Levit dibawah pimpinan Itamar
putera Imam Harun.
22 Adapun Besalel, anak Uri bin Chur,
dari suku Juda, membuat semuanja,
jang telah diperintahkan Jahwe kepada
Musa,
23 dengan bantuan Oholian anak
Achisamak dari suku Dan, jang mendjadi
pengukir, perantjang dan ahli sulam kain
aneka warna dari kain ungu, merah-ungu
dan kirmizi serta lenan halus.
24 Adapun djumlah emas jang dipakai
untuk pelaksanaan segala matjam
pekerdjaan pada Tempat Sutji, jakni
emas dari sumbangan-sumbangan,
semuanja duapuluh sembilan talenta dan
tudjuh ratus tiga puluh sjikal, menurut
sjikal jang berlaku di Tempat Sutji.
25 Dan banjaknja perak, hasil
tjatjah-djiwa himpunan umat adalah
seratus talenta dan seribu tudjuhratus
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tudjuhpuluh lima sjikal seperti berlaku di
Tempat Sutji,
26 atau sebeka seorang, - jaitu setengah
sjikal seperti jang berlaku di Tempat
Sutji, - dari setiap orang jang termasuk
tjatjah djiwa, mulai umur duapuluh
tahun keatas, sedjumlah enam ratus tiga
ribu lima ratus limapuluh orang.
27 Seratus talenta perak dipakai untuk
menuang alas-alas Tempat Sutji maupun
alas-alas tabir, jaitu seratus alas terbuat
dari seratus talenta, atau satu talenta
untuk satu alas.
28 Dari seribu tudjuh ratus tudjuhpuluh
lima sjikal itu dibuatnja paku-paku
untuk tiang-tiang, disalutnja udjung
tiang dan disediakannja penghubungpenghubungnja.
29 Banjaknja perunggu hasil
sumbangan-bakti ialah tudjuhpuluh
talenta dan duaribu empat ratus sjikal.
30 Daripadanja dibuatnja alas-alas pintu
Kemah Perhimpunan, mezbah perunggu
dengan kisi-kisi perunggunja, beserta
segala perkakas mezbah itu.
31 Lagi pula alas-alas serambi berkeliling
dan alas-alas pintu-gerbang serambi dan
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achirnja segala patok Kemah Kediaman
itu dan segala patok serambi berkeliling.
1 Dari kain ungu, merah-ungu
dan kirmizi mereka buat pakaian
kebesaran untuk menunaikan ibadat di
Tempat Sutji. Mereka buat pakaian sutji
bagi Harun, seperti telah diperintahkan
Jahwe kepada Musa.
2 Pun pula efod dibuat dari emas, kain
ungu, merah-ungu dan kirmizi serta
lenan halus, jang ditenun dari benang
pintalan.
3 Mereka menempa emas lempeng
djadi tipis, lalu dipotong djadi kawat,
untuk dipakankan diantara kain ungu,
merah-ungu dan kirmizi serta lenan
halus, menurut rantjangan ahli tenun.
4 Pada efod itu mereka buat sandang
jang disambungkan padanja; pada
kedua udjungnja efod itu disambung.
5 Sabuk pengikat jang ada padanja,
adalah seiras dan sama buatannja, jaitu
dari emas, dari kain ungu, merah-ungu
dan kirmizi serta lenan halus, jang
ditenun dari benang pintalan, seperti
telah diperintahkan Jahwe kepada Musa.
6 Lalu mereka kerdjakan permatapermata krisopras, jang dipasang
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didalam bingkai anjam-anjaman
emas dan diukirkan padanja nama
putera-putera Israel, setjara meterai
terukir.
7 Maka ditaruhnja itu pada sandang
efod itu sebagai permata peringatan
akan putera-putera Israel seperti telah
diperintahkan Jahwe kepada Musa.
8 Lalu dibuatnja tutup-dada, tjiptaan
ahli tenun, sesuai dengan rantjangan
efod, dari emas, dari kain ungu, merahungu dan kirmizi serta lenan halus, jang
ditenun dari benang pintalan.
9 Tutup-dada berbentuk persegi
dan mereka membuatnja lipat dua,
sedjengkal pandjangnja dan sedjengkal
lebarnja, itupun terlipat.
10 Lalu mereka tatah dengan empat
djadjar permata-permata, satu djadjar
batu unam, batu tjempaka dan djamrud,
demikianlah djadjar jang pertama.
11 Djadjar jang kedua ialah batu mirah,
batu nilam dan jaspis.
12 Djadjar jang ketiga ialah permata
jakut, akik dan ketjubung.
13 Dan djadjar jang keempat ialah
permata pirus, krisopras dan beril,
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semuanja terpasang dalam bingkai
anjam-anjaman emas.
14 Permata-permata itu, sesuai dengan
nama putera-putera Israel, duabelas
djumlahnja, seperti djuga nama-nama
itu; terukir setjara meterai, setiap
permata membawa namanja sendiri,
selaras dengan keduabelas suku Israel.
15 Lalu mereka pasang diatas
tutup-dada rantai pilinan emas tulen
berudjudkan tali.
16 Mereka buat pula dua bingkai
anjam-anjaman emas dan dua gelang
emas, dan kedua gelang itu dipasang
pada kedua udjung tutup-dada.
17 Kemudian kedua tali emas itu mereka
pasang pada kedua gelang jang ada
diudjung-udjung tutup-dada.
18 Kedua udjung lainnja dari kedua tali
itu mereka pasang pada kedua bingkai
anjam-anjaman dan mereka gantungkan
pada sandang efod dibagian depannja.
19 Lalu mereka membuat dua gelang
emas pula, jang mereka pasang pada
kedua udjung tutup-dada, pada tepi
sebelah dalam, jang berhadapan dengan
efod.
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mereka buat dua gelang
emas lagi jang mereka pasang pada
kedua sandang efod dibawah pada
bagian depannja, dekat tempat
persambungannja, diatas sabuk efod.
21 Mereka mengikatkan gelang-gelang
tutup-dada pada gelang-gelang efod
memakai tali-tali ungu, sehingga tetap
ada diatas sabuk efod dan tutup-dada
tidak terlepaskan dari efod, seperti
diperintahkan Jahwe kepada Musa.
22 Lalu dibuatnja djubah dari efod,
tjiptaan ahli tenun, seluruhnja dari kain
ungu.
23 Adapun lubang jang ada ditengahtengahnja seperti leher badju zirah
rupanja, memakai pinggiran berkeliling,
sehingga tidak dapat kojak.
24 Pada kelim djubah itu mereka buat
buah-buah delima dari kain ungu,
merah-ungu dan kirmizi dari benang
pintalan.
25 Mereka buat pula kelinting-kelinting
emas tulen, jang mereka pasang
diantara buah-buah delima, pada kelim
djubah itu berkeliling, silih-berganti
dengan buah-buah delima;

Keluaran 39.26–32
26 djadi

203

tiap-tiap kali satu kelinting
dan satu buah delima berkeliling pada
kelim djubah jang diperuntukkan ibadat,
seperti diperintahkan Jahwe kepada
Musa.
27 Kemudian mereka buat djubah-dalam
dari lenan halus, hasil karja ahli tenun,
untuk Harun dan putera-puteranja;
28 selandjutnja serban dari lenan halus,
serban jang indah dari lenan halus dan
tjelana-dalam dari lenan halus, ditenun
dari benang pintalan,
29 achirnja ikat pinggang dari lenan
halus, hasil karja ahli tenun, dari kain
ungu, merah-ungu dan kirmizi, tenunan
aneka warna, seperti diperintahkan
Jahwe kepada Musa.
30 Achirnja mereka buat hiasan dahi,
djamang sutji dari emas tulen dan
padanja dituliskan tulisan terukir setjara
meterai: "Kudus bagi Jahwe!"
31 Mereka mengikatkan tali dari
benang ungu padanja untuk
mentjantumkannja dibagian atas
serban, seperti diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
32 Demikianlah seluruh pekerdjaan
untuk Kediaman Kemah Perhimpunan
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diselesaikan. Dan umat Israel telah
melaksanakannja tepat menurut segala
perintah jang telah disampaikan Jahwe
kepada Musa.
33 Maka mereka membawa Kediaman
kepada Musa; kemah dengan segala
perlengkapannja, jaitu kaitannja, rangka
dan lintangannja, tiangnja dan alasnja,
34 tudung dari kulit domba djantan,
berwarna merah, tudung dari kulit
dujung dan tabir penudung;
35 Peti Kesaksian dengan gandargandarnja dan Tutup Perdamaian;
36 medja dengan segala perkakasnja
dan roti sadjian,
37 kandil emas tulen dengan pelitapelitanja, - jang ditaruh berdjedjerdjedjer, - dan segala perkakasnja
maupun minjak untuk lampu,
38 mezbah emas, minjak urapan,
ukupan dari harum-haruman semerbak
dan tabir pintu kemah;
39 mezbah perunggu dengan kisi-kisinja
perunggu, gandar-gandarnja dan
dengan segala perkakasnja, bedjana
pembasuhan dengan alasnja;
40 langsai-langsai serambi, tiangtiangnja dan alas-alasnja serta tabir
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untuk pintu-gerbang serambi, talitemalinja dan patok-patoknja dan segala
perkakas untuk ibadat pada Kediaman,
di Kemah Perhimpunan.
41 Achirnja pakaian kebesaran untuk
ibadat di Tempat Sutji, jaitu pakaian
sutji untuk Imam Harun dan pakaian
bagi putera-puteranja untuk mendjabat
sebagai Imam.
42 Seluruhnja tepat seperti telah
diperintahkan Jahwe kepada Musa,
begitulah segala pekerdjaan telah
dilaksanakan oleh umat Israel.
43 Dan Musa menindjau seluruh
pekerdjaan itu, maka ternjatalah mereka
telah melaksanakannja tepat menurut
perintah Jahwe. Maka Musa memberkati
mereka.
1 Jahwe lalu bersabda kepada
Musa:
2 "Pada hari pertama bulan pertama,
haruslah engkau mendirikan Kediaman,
Kemah Perhimpunan itu.
3 Tempatkanlah Peti Kesaksian
didalamnja dan tutuplah dengan
tabirnja.
4 Lalu bawalah medja kedalamnja
dan aturlah perlengkapannja diatasnja;

40
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masukkanlah djuga kandil dan pasanglah
pelita-pelita diatasnja.
5 Taruhlah mezbah ukupan dari
emas didepan Peti Kesaksian dan
gantungkanlah tirai pintu pada
Kediaman.
6 Taruhlah mezbah korban-bakar
didepan pintu Kediaman Kemah
Perhimpunan itu.
7 Lalu taruhlah bedjana pembasuhan
antara Kemah Perhimpunan dan mezbah
itu, dan tuangkanlah air didalamnja.
8 Pasanglah serambi berkeliling dan
gantungkanlah tabir pintu gerbang
serambi itu.
9 Lalu ambillah minjak urapan, dan
urapilah Kediaman dan segenap isinja;
dan tahbiskanlah itu serta segala
perlengkapannja, sehingga mendjadi
sutji.
10 Urapilah djuga mezbah korbanbakar dan segala perkakasnja, dan
tahbiskanlah itu, sehingga mezbah
mendjadi teramat sutji.
11 Selandjutnja urapilah bedjana
pembasuhan serta alasnja, dan
tahbiskanlah itu pula.
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suruhlah Harun serta
putera-puteranja madju kepintu Kemah
Perhimpunan dan membasuh dirinja
dengan air.
13 Lalu kenakanlah pakaian sutji pada
Harun dan urapilah serta tahbiskanlah
ia, supaja mengabdi kepadaKu sebagai
imam.
14 Suruhlah putera-puteranja madju
djuga, kenakanlah djubah kepada
mereka,
15 dan urapilah mereka seperti ajah
mereka telah kauurapi, supaja mereka
mengabdi kepadaKu sebagai imam.
Adapun maksudnja, supaja urapan
mereka itu mendatangkan imamat abadi
turun-temurun kepada mereka."
16 Maka Musa melakukannja; semuanja
terlaksana tepat menurut segala
perintah Jahwe kepadanja.
17 Dalam bulan jang pertama tahun
kedua, pada hari pertama bulan itu,
Kediaman didirikan.
18 Musa mendirikan Kediaman. Ia
meletakkan alas-alasnja, memasang
rangka-rangkanja, mengatur lintanganlintangan padanja dan menegakkan
tiang-tiangnja.
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dibentangkannja Kemah
diatas Kediaman itu dan diletakkannja
tudung kemah itu diatasnja, seperti
diperintahkan Jahwe kepadanja.
20 Sesudah itu diambilnja Kesaksian dan
ditaruhnja kedalam Peti; dikenakannja
gandar-gandar pada Peti itu dan
ditaruhnja Tutup Perdamaian diatasnja.
21 Peti itu lalu dibawanja kedalam
Kediaman, dan dipasangnja tabir
penudung, lalu Peti Kesaksian ditudungi
dengannja, seperti jang diperintahkan
Jahwe kepada Musa.
22 Kemudian ditaruhnja medja didalam
Kemah Perhimpunan disebelah utara
Kediaman, diluar tabir.
23 Diatasnja diletakkannja setjara
teratur roti (sadjian) dihadapan Jahwe,
seperti diperintahkan Jahwe kepada
Musa.
24 Maka ditempatkannja kandil didalam
Kemah Perhimpunan, berhadapan
dengan medja itu, disebelah selatan
Kediaman,
25 dan dipasangnja pelita-pelita
diatasnja dihadapan Jahwe, seperti
diperintahkan Jahwe kepada Musa.
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ditempatkannja mezbah emas
didalam Kemah Perhimpunan didepan
tabir itu,
27 dan diatasnja dibakarnja ukupan jang
harum semerbak, seperti diperintahkan
Jahwe kepada Musa.
28 Achirnja dipasangnja tirai pada pintu
Kediaman.
29 Mezbah korban-bakar
ditempatkannja didepan pintu Kediaman
Kemah Perhimpunan itu, dan diatasnja
dipersembahkannja korban-bakar dan
korban-santapan, seperti diperintahkan
Jahwe kepada Musa.
30 Bedjana pembasuhan ditempatkannja
antara Kemah Perhimpunan dan mezbah
dan dituangnja air didalamnja untuk
pembasuhan.
31 Dengan air daripadanjalah Musa,
Harun serta putera-puteranja mentjutji
tangan dan kaki mereka.
32 Setiap kali memasuki Kemah
Perhimpunan atau madju kemezbah,
mereka mentjutji dirinja, seperti
diperintahkan Jahwe kepada Musa.
33 Achirnja didirikannja serambi
dikeliling Kediaman dan mezbah itu,
dan digantungkannja tabir dipintu-
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gerbang serambi. Demikianlah Musa
menjelesaikan pekerdjaan itu.
34 Lalu awan menutupi Kemah
Perhimpunan itu, dan Kemuliaan Jahwe
meliputi Kediaman.
35 Maka Musa tidak dapat masuk
kedalam Kemah Perhimpunan, karena
awan jang menaunginja dan Kemuliaan
Jahwe jang memenuhi Kediaman.
36 Tiap-tiap kali awan itu naik dari atas
Kediaman, berangkatlah orang-orang
Israel, selama seluruh pengembaraan
mereka.
37 Tetapi djika awan itu tidak naik,
maka mereka tidak berangkat sampai
hari awan itu naik lagi.
38 Sebab disiang hari awan Jahwe itu
ada diatas Kediaman, sedangkan diwaktu
malam ada api didalamnja, nampak
bagi seluruh umat Israel, selama segala
tahap perdjalanan mereka.

Imamat
1 Hata

maka Jahwe memanggil Musa
dan dari dalam kemah pertemuan
bersabdalah Ia kepadanja demikian:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Apabila salah seorang dari antara
kamu hendak mengundjukkan sebuah
kurban kepada Jahwe, hendaklah kamu
mengundjukkan kurbanmu itu berupa
ternak, baik jang besar maupun jang
ketjil.
3 Djika kurbannja itu kurban bakar,
hendaknja ternak besar, dan hendaknja
ia mengundjukkan binatang djantan
jang tak bertjatjat. Hendaknja kurban
itu diundjukkannja pada pintu kemah
pertemuan, agar Jahwe berkenan
kepadanja.
4 Hendaklah ia menumpangkan
tangannja atas kepala kurban bakar itu.
Dengan demikian itu diperkenankan
guna mentjeriakannja.
5 Kemudian hendaknja ia menjembelih
sapi itu dihadapan Jahwe, tetapi
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Imamat 1.6–11

2

para imam, anak-anak Harun, harus
mengundjukkan darahnja serta
memertjikkannja diatas sekeliling
mesbah, jang ada pada pintu kemah
pertemuan itu.
6 Lalu kurban bakar itu hendaklah
dikulitinja serta dipotong-potongnja
mendjadi beberapa potongan.
7 Maka anak-anak imam Harun akan
memasang api diatas mesbah dan
melonggokkan kaju diatas apinja.
8 Kemudian para imam, jaitu anak-anak
Harun, hendaknja melonggokkan
potongan-potongan itu serta kepalanja
dan lemak gindjal diatas kaju jang ada
diatas api dimesbah itu.
9 Isi perutnja serta pahanja hendaknja
dibasuh dengan air dan imam akan
membakar itu seluruhnja diatas mesbah
itu akan kurban bakar, kurban api, akan
harum jang memadakan Jahwe.
10 Djika kurbannja itu berupa ternak
ketjil, jaitu domba djantan atau
kambing, akan kurban bakar, hendaklah
ia mengundjukkan binatang djantan
jang tak bertjatjat.
11 Binatang itu akan disembelihnja disisi
utara mesbah itu dihadirat Jahwe. Tetapi
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para imam, jaitu anak-anak Harun,
harus memertjikkan darahnja diatas
sekeliling mesbah itu.
12 Lalu hendaknja dipotong-potong
mendjadi beberapa potongan, jang
bersama-sama dengan kepala dan lemak
gindjalnja hendaklah dilonggokkan imam
diatas kaju jang ada diatas api dimesbah
itu.
13 Isi perutnja serta pahanja hendaknja
dibasuh dengan air lalu imam akan
mengundjukkan kesemuanja itu dan
membakarnja diatas mesbah itu akan
kurban bakar, kurban api, akan harum
jang memadakan Jahwe.
14 Djika kurbannja bagi Jahwe dari
unggasnja akan kurban bakar, hendaknja
kurban jang diundjukkannja itu dari
burung tekukur atau merpati muda.
15 Binatang itu hendaknja diundjukkan
oleh imam diatas mesbah. Hendaklah ia
menggentas kepalanja lalu membakar
binatang itu. Darahnja harus diperahnja
dilambungan mesbah itu.
16 Tembolok serta isinja harus
didjauhkannja, lalu dibuang disebelah
timur mesbah ditempat abu.

Imamat 1.17–2.4
17 Sajap-sajapnja

4

harus dirabaknja
tanpa dilepaskan dan imam akan
membakarnja diatas mesbah itu, diatas
kaju jang ada diatas apinja, akan kurban
bakar, kurban api, akan harum jang
memadakan Jahwe.
1 Apabila salah seorang hendak
mengundjukkan kepada Jahwe
sebuah kurban santapan, maka
kurbannja itu hendaknja berupa pati
tepung jang dituangi minjak dan
dibubuhi ukup.
2 Hendaklah ia membawanja kepada
para imam, jaitu anak-anak Harun. Lalu
hendaknja ia mengambil daripadanja
segenggam pati tepung dan minjak
dan segenap ukup jang bersangkutan.
Semuanja itu hendaknja dibakar
oleh imam dimesbah akan kurban
peringatan, kurban api, akan harum jang
memadakan Jahwe.
3 Sisa dari kurban santapan itu mendjadi
bagian Harun beserta anak-anaknja,
jaitu jang mahakudus dari kurban api
Jahwe.
4 Djika engkau hendak mengundjukkan
sebagai kurban santapan sebidji
pengaman dari pembakaran, hendaknja
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Imamat 2.5–10
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berupa pati tepung jang dibuat mendjadi
roti bulat jang tak beragi serta diaduk
dengan minjak, atau roti lempeng jang
tak beragi serta dioles minjak.
5 Djika kurbanmu ialah kurban santapan
dari wadjan, hendaknja berupa pati
tepung jang diaduk dengan minjak dan
tak beragi.
6 Hendaknja itu kau-petjah-petjahkan
dan kautuangi dengan minjak; kurban
santapanlah itu.
7 Djika kurbanmu ialah kurban santapan
dari kuali, hendaknja berupa pati tepung
jang disediakan dengan minjak.
8 Dan kurban santapan jang disediakan
demikian hendaklah kausampaikan
kepada Jahwe. Hendaknja kurban itu
diundjukkan kepada imam jang lalu akan
membawanja kemesbah itu.
9 Dari kurban santapan itu hendaknja
imam memungut kurban peringatan
jang harus dibakarnja diatas mesbah
itu, sebagai kurban api akan harum jang
memadakan Jahwe.
10 Sisa dari kurban santapan itu
mendjadi bagian Harun beserta anakanaknja, jaitu jang mahakudus dari
kurban api Jahwe.

Imamat 2.11–16
11 Tidak

6

ada kurban santapan satupun,
jang kamu undjukkan kepada Jahwe,
boleh kausediakan dengan ragi, sebab
biang roti atau madu tidak boleh kamu
bakar sebagai kurban api bagi Jahwe.
12 Tetapi sebagai kurban bungaran
boleh kamu undjukkan kepada Jahwe,
hanja tidak boleh kurban itu sampai
diatas mesbah, akan harum jang
memadakan.
13 Setiap kurban santapan hendaklah
kauberi garam dan djangan kaubiarkan
kurban santapanmu tanpa garam
perdjandjian Allahmu; setiap kurbanmu
hendaklah kaububuhi garam.
14 Djika engkau mengundjukkan
kepada Jahwe sebuah kurban santapan
bungaran, hendaklah kauundjukkan
akan kurban santapan bungaran
majang-majang panggang atau terigu
jang petjah-petjah
15 dan hendaklah kau beri berminjak
dan kaububuhi ukup; itulah kurban
santapan.
16 Kurban peringatannja akan dibakar
oleh imam, jaitu sebagian dari petjahanpetjahan itu serta minjak dan segenap
ukupnja, sebagai kurban api bagi Jahwe.

Imamat 3.1–6
1 Djika

7

kurbannja ialah kurban sjukur
dan kalau kurbannja berupa ternak
lembu, jang hendak diundjukkannja,
maka hendaklah diundjukkan binatang
jang tak bertjatjat, baik djantan maupun
betina, dihadirat Jahwe.
2 Hendaklah ia menumpangkan
tangannja diatas kepala kurbannja itu
lalu menjembelihnja pada pintu kemah
pertemuan. Tetapi para imam, jaitu
anak-anak Harun, harus memertjikkan
darahnja diatas sekeliling mesbah itu.
3 Lemak jang menutupi isi perut kurban
sjukur itu hendaknja diundjukkan
sebagai kurban api kepada Jahwe, dan
djuga segenap lemak diatas isi perutnja
4 serta kedua buah pinggangnja, lemak
jang ada diatasnja bersama dengan jang
ada pada pinggangnja dan lagi belah
hati, jang hendaknja dipenggal bersama
dengan buah-buah pinggangnja.
5 Lalu harus dibakar oleh anak-anak
Harun bersama dengan kurban bakar
diatas kaju jang ada diatas apinja
sebagai kurban api akan harum jang
memadakan Jahwe.
6 Djika kurbannja berupa ternak ketjil,
baik djantan maupun betina, akan

3

Imamat 3.7–11

8

kurban sjukur bagi Jahwe, hendaknja
binatang jang diundjukkannja itu tak
bertjatjat.
7 Djika ia hendak mengundjukkan
seekor anak-domba sebagai kurbannja,
hendaknja diundjukkan dihadirat Jahwe.
8 Hendaklah ia menumpangkan
tangannja diatas kepala kurbannja itu,
lalu menjembelihnja didepan kemah
pertemuan. Tetapi anak-anak Harun
harus memertjikkan darahnja diatas
sekeliling mesbah itu.
9 Dari kurban sjukur itu hendaknja ia
mengundjukkan sebagai kurban api bagi
Jahwe lemaknja, seluruh buntutnja jang
hendaknja dipenggal dekat pada tulang
tungging,
10 dan djuga lemak jang menutupi isi
perut,
11 kedua buah pinggangnja, lemak jang
ada diatasnja bersama dengan jang
ada pada pinggangnja dan lagi belah
hati, jang hendaknja dipenggal bersama
dengan buah-buah pinggangnja. Lalu
harus dibakar oleh imam diatas mesbah
itu sebagai makanan, kurban api Jahwe.

Imamat 3.12–4.1
12 Djika

9

kurbannja ialah seekor
kambing, hendaklah diundjukkannja
dihadirat Jahwe.
13 Hendaklah ia menumpangkan
tangannja diatas kepalanja dan
menjembelihnja didepan kemah
pertemuan. Tetapi anak-anak Harun
harus memertjikkan darahnja diatas
sekeliling mesbah itu.
14 Daripadanja hendaklah ia
mengundjukkan kurbannja sebagai
kurban api bagi Jahwe, jaitu lemak jang
menutupi isi perut, dan djuga segenap
lemak diatas isi perutnja,
15 serta kedua buah pinggangnja, lemak
jang ada diatasnja bersama dengan jang
ada pada pinggangnja dan lagi belah
hati, jang hendaknja dipenggal bersama
dengan buah-buah pinggangnja.
16 Lalu harus dibakar oleh imam diatas
mesbah itu sebagai makanan, kurban api
akan harum jang memadakan Jahwe;
segenap lemak mendjadi bagian Jahwe.
17 Ketetapan abadilah itu turun-temurun
disegala tempat tinggalmu. Lemak atau
darah apapun tidak boleh kamu makan.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:

4

Imamat 4.2–6
2 Berbitjaralah

10

dengan bani Israil
dengan berkata: Djika salah seorang
tidak sengadja berdosa terhadap
salah satu perintah Jahwe dengan
memperbuat sesuatu jang tidak boleh
diperbuatnja
3 dan djika imam jang diurapilah jang
berbuat dosa akan kesalahan rakjat.
maka bagi dosa jang telah diperbuatnja
itu hendaklah ia mengundjukkan seekor
lembu djantan muda jang tak bertjatjat
kepada Jahwe sebagai kurban penebus
dosa.
4 Lembu djantan itu harus diantarnja
kepintu kemah pertemuan dihadirat
Jahwe. Hendaklah ia menumpangkan
tangannja diatas kepala lembu djantan
itu, lalu menjembelihnja dihadirat Jahwe.
5 Imam jang diurapi itu harus
mengambil sebagian dari darah lembu
djantan itu dan membawanja masuk
kedalam kemah pertemuan.
6 Kemudian hendaklah imam itu
mentjelupkan djarinja kedalam darah
itu dan tudjuh kali merendjiskan sedikit
darah dihadirat Jahwe didepan tabir
tempat kudus itu.

Imamat 4.7–12
7 Dengan

11

sedikit dari darah itu
hendaklah imam itu melumasi tanduktandukmesbah dupa jang harum
semerbak dihadirat Jahwe dikemah
pertemuan itu. Seluruh darah lainnja
dari lembu djantan itu harus ia tjurahkan
pada alas mesbah kurban bakar pada
pintu kemah pertemuan itu.
8 Segenap lemak lembu djantan kurban
penebus dosa itu hendaknja dipungut
daripadanja, jaitu lemak jang menutupi
isi perut, segenap lemak diatas isi
perutnja,
9 kedua buah pinggang, lemak jang
ada diatasnja bersama dengan jang
ada pada pinggangnja dan lagi belah
hati, jang hendaknja dipenggal bersama
dengan buah-buah pinggangnja,
10 sebagaimana itu dipenggal dari
lembu djantan kurban sjukur. Lalu harus
dibakar oleh imam itu diatas mesbah
kurban bakar.
11 Kulit lembu djantan dan segenap
dagingnja bersama-sama dengan
kepalanja, paha-pahanja, isi perut dan
kotorannja,
12 djadi segala sesuatu dari lembu
djantan itu hendaknja dibawa keluar

Imamat 4.13–17

12

perkemahan ketempat jang tahir, jaitu
ketempat pembuangan abu, kemudian
dibakarnja dengan kaju api; ditempat
pembuangan abu hendaknja dibakar.
13 Djika segenap himpunan Israil tidak
sengadja berdosa sehingga tersembunji
bagi djemaah, jaitu dengan memperbuat
salah sesuatu, jang telah diperintahkan
Jahwe, agar djangan diperbuat, dan
dengan demikian bersalah,
14 maka setelah dosa jang diperbuatnja
itu ketahuan, hendaknja djemaah itu,
mengundjukkan seekor lembu djantan
muda sebagai kurban penebus dosa
dan mengantarnja kedepan kemah
pertemuan.
15 Hendaklah kaum tua-tua dari
himpunan menumpangkan tangannja
diatas kepala lembu djantan itu dihadirat
Jahwe lalu menjembelihnja dihadirat
Jahwe.
16 Imam jang diurapi itu harus
membawa sebagian dari darah lembu
djantan tadi masuk kekemah pertemuan
itu.
17 Kemudian hendaklah imam itu
mentjelupkan djarinja kedalam darah

Imamat 4.18–22

13

itu dan tudjuh kali merendjiskannja
dihadirat Jahwe, didepan tabir itu.
18 Dengan sedikit dari darah itu
hendaklah ia melumasi tanduk-tanduk
mesbah jang dihadirat Jahwe dikemah
pertemuan itu. Seluruh darah lainnja
harus ditjurahkannja pada alas mesbah
kurban bakar pada pintu kemah
pertemuan itu.
19 Segenap lemak hendaknja ia pungut
daripadanja lalu dibakar diatas mesbah
itu.
20 Hendaklah ia berbuat terhadap lembu
djantan itu tepat seperti ia berbuat
terhadap lembu djantan kurban penebus
dosa. Dengan demikian imam itu akan
mentjeriakan mereka dan mereka akan
diampuni.
21 Lembu djantan itu hendaknja ia bawa
keluar perkemahan dan lalu dibakarnja,
sebagaimana ia membakar lembu
djantan jang pertama itu. Itulah kurban
penebus dosa djemaah.
22 Djika salah seorang penghulu tidak
sengadja berdosa dengan memperbuat
salah sesuatu, jang telah diperintahkan
Jahwe, agar djangan diperbuat, dan
dengan demikian bersalah,

Imamat 4.23–27
23 maka,

14

setelah dosa jang telah
diperbuatnja itu ketahuan olehnja,
hendaklah ia menjampaikan sebagai
kurbannja seekor kambing djantan jang
tak bertjatjat.
24 Hendaklah ia menumpangkan
tangannja diatas kepala kambing
djantan itu lalu menjembelihnja
ditempat kurban bakar disembelih
dihadirat Jahwe: itulah sebuah kurban
penebus dosa.
25 Imam harus mengambil sebagian dari
darah kurban penebus dosa itu dengan
djarinja dan melumasi dengannja
tanduk-tanduk mesbah kurban bakar
dan darah lainnja harus ditjurahkannja
pada alas mesbah kurban bakar itu.
26 Segenap lemaknja hendaknja dibakar
diatas mesbah itu, seperti jang terdjadi
dengan lemak kurban sjukur. Dengan
demikian imam itu akan mentjeriakan
dia dari dosanja dan ia akan diampuni.
27 Djika salah seorang dari kaum
negeri tidak sengadja berdosa dengan
memperbuat salah sesuatu, jang telah
diperintahkan Jahwe, agar djangan
diperbuat, dan dengan demikian
bersalah,

Imamat 4.28–32
28 maka,

15

setelah dosa jang telah
diperbuatnja itu ketahuan olehnja,
hendaklah ia menjampaikan sebagai
kurbannja seekor kambing betina jang
tak bertjatjat untuk dosa jang telah
diperbuatnja itu.
29 Hendaklah ia menumpangkan
tangannja diatas kepala kurban penebus
dosa itu lalu menjembelih kurban
penebus dosa itu ditempat kurban bakar.
30 Imam harus mengambil sebagian
dari darahnja dengan djarinja dan
melumasi dengannja tanduk-tanduk
mesbah kurban bakar. Seluruh darah
lainnja harus ditjurahkannja pada alas
mesbah itu.
31 Segenap lemaknja hendaknja ia
penggal seperti lemak dari kurban sjukur
dipenggalnja, lalu dibakar oleh imam
diatas mesbah itu akan harum jang
memadakan Jahwe. Dengan demikian
imam itu akan mentjeriakan dia dan ia
akan diampuni.
32 Djika ia hendak menjampaikan seekor
anak domba sebagai kurban untuk
dosanja, hendaklah ia menjampaikan
seekor domba betina jang tak bertjatjat.

Imamat 4.33–5.1
33 Hendaklah

16

ia menumpangkan
tangannja diatas kepala kurban penebus
dosa itu, lalu menjembelihnja akan
kurban penebus dosa ditempat kurban
bakar disembelih.
34 Imam harus mengambil sebagian
dari darah kurban penebus dosa
itu dengan djarinja dan melumasi
dengannja tanduk-tanduk mesbah
kurban bakar. Seluruh darah lainnja
harus ditjurahkannja pada alas mesbah
itu.
35 Segenap lemaknja hendaknja ia
penggal seperti lemak anak domba
kurban sjukur dipenggalnja; kesemuanja
itu hendaknja lalu dibakar oleh imam
diatas mesbah itu, diatas kurban-kurban
api Jahwe. Dengan demikian imam
itu akan mentjeriakan dia dari dosa
jang telah diperbuatnja itu dan ia akan
diampuni.
1 Apabila salah seorang berdosa
sebagai berikut: Andaikata ia
mendengar kutukan dan karenanja
harus mendjadi saksi, oleh sebab ia telah
melihat atau mengetahui hal itu, tetapi
lalu ia tidak memberitahukannja, maka
ia sendiri menanggung kesalahannja itu;

5

Imamat 5.2–6
2 atau

17

andaikata salah seorang
menjentuh barang sesuatu jang nadjis,
entah bangkai binatang jang nadjis atau
bangkai hewan jang nadjis atau bangkai
binatang-binatang ketjil jang nadjis, tapi
hal itu tersembunji baginja, maka orang
itu nadjis adanja dan bersalah;
3 atau andaikata ia menjentuh
kenadjisan seseorang manusia,
kenadjisan manapun sadja jang
menadjiskan, dan hal itu tersembunji
baginja tapi kemudian ketahuan olehnja,
maka bersalahlah ia;
4 atau andaikata seseorang
mengutjapkan sumpah dengan tidak
menimbang-nimbang untuk berbuat
djahat atau baik, dalam hal mana sadja
seorang manusia dapat bersumpah
dengan tidak menimbang-nimbang,
dan hal itu tersembunji baginja tapi
kemudian ketahuan olehnja, maka orang
itu bersalah dalam hal salah satu perkara
itu.
5 Djika orang bersalah demikian,
hendaklah ia mengaku dosanja itu,
6 lalu menjampaikan sebuah kurban
pelunas salah kepada Jahwe untuk dosa
jang telah diperbuatnja itu, jaitu seekor

Imamat 5.7–10

18

binatang betina dari ternak ketjil, seekor
anak domba atau seekor kambing akan
kurban penebus dosa. Dan imam akan
mentjeriakan dia dari dosanja itu.
7 Tetapi kalau ia tidak mampu membiajai
seekor biri-biri atau kambing, maka
boleh djuga ia menjampaikan kepada
Jahwe sebagai kurban pelunas dosa jang
telah diperbuatnja itu dua ekor tekukur
atau dua ekor burung merpati muda,
seekor sebagai kurban penebus dosa
dan seekor sebagai kurban bakar.
8 Hendaklah ia mengantarnja kepada
imam, jang lalu lebih dahulu harus
mengundjukkan apa jang mendjadi
kurban penebus dosa itu. Kepalanja
hendaknja ia gentas pada lehernja tanpa
dilepaskan.
9 Darah kurban penebus dosa itu
hendaknja ia rendjiskan pada sisi
mesbah dan sisa darahnja hendaknja ia
perah pada alas mesbah itu. Itulah suatu
kurban penebus dosa.
10 Jang kedua harus disediakan akan
kurban bakar menurut hukum. Dengan
demikian imam itu akan mentjeriakan
dia dari dosa jang telah diperbuatnja
dan ia akan diampuni.

Imamat 5.11–15
11 Kalau

19

ia tidak mampu membiajai
dua ekor tekukur atau dua ekor burung
merpati muda, maka boleh djuga ia
menjampaikan sebagai kurban untuk
dosa jang telah diperbuatnja itu pati
tepung sepersepuluh efa akan kurban
penebus dosa. Tidak boleh dibubuhi
minjak dan tidak boleh diberi ukup,
sebab kurban penebus dosalah itu.
12 Hendaklah ia mengantarnja kepada
imam dan imam itu harus mengambil
segenggam daripadanja sebagai kurban
peringatan, jang akan dibakarnja diatas
mesbah itu bersama dengan kurban api
Jahwe; sebuah kurban penebus dosalah
itu.
13 Dengan demikian imam itu akan
mentjeriakan dia dari dosa jang telah
diperbuatnja dalam salah satu perkara
tersebut dan ia akan diampuni. Bagian
imam sama sadja dengan bagian kurban
santapannja.
14 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
15 Apabila seseorang tidak setia dan
tidak sengadja berdosa terhadap barang
kudus, milik Jahwe, hendaklah ia
lalu menjampaikan kurban pelunas

Imamat 5.16–18

20

salahnja kepada Jahwe, jakni seekor
domba djantan jang tak bertjatjat dari
kawanannja akan kurban penebus dosa,
jang harganja dinilai menurut misjkal
perak, jaitu misjkal sutji.
16 Dan apa jang dikurangi karena
dosanja pada jang kudus itu hendaknja
disilih olehnja dengan menambah
seperlima. Itu hendaknja ia berikan
kepada imam dan imam itu akan
mentjeriakan dia dengan domba djantan
pelunas salah itu. Ia akan diampuni.
17 Djika seseorang berdosa dengan
memperbuat salah sesuatu jang telah
diperintahkan Jahwe, agar djangan
diperbuat, maka ia bersalah dan harus
menanggung kesalahannja, meski ia
tidak insjaf sekalipun.
18 Hendaklah ia mengantar kepada
imam seekor domba djantan jang tak
bertjatjat dari kawanannja jang ada
harga nilaian sebagai kurban pelunas
salah. Imam itu akan mentjeriakan dia
dari dosa jang tak disengadja jang telah
diperbuatnja dengan tidak diketahuinja
dan ia akan diampuni.

Imamat 5.19–6.5
19 Kurban

21

pelunas salahlah itu. Ia telah
melunasi salahnja sama sekali kepada
Jahwe.
1 (5-20) Bersabdalah Jahwe kepada
Musa demikian:
2 (5-21) Djika seseorang berdosa dan
mendjadi tak setia kepada Jahwe jaitu
dengan membohongi orang sebangsa
dalam hal pertaruhan atau titipan
atau barang perampokan, atau dengan
memeras orang sebangsa,
3 (5-22) atau djika ia menemukan
barang jang hilang dan lalu
mengingkarinja, atau djika ia bersumpah
dusta mengenai barang sesuatu jang
dapat diperbuat seorang manusia hingga
berdosa karenanja.
4 (5-23) nah, djika salah seorang
berdosa demikian dan bersalah, maka
barang jang dirampoknja itu harus ia
kembalikan dan barang jang diperasnja
itu, pertaruhan jang ditaruh padanja dan
barang hilang jang diketemukannja itu
harus ia kembalikan.
5 (5-24) Dan demikian pula halnja
dengan barang jang karenanja ia telah
bersumpah dusta. Ia harus menjilih
seluruh harganja dengan menambah

6

Imamat 6.6–10

22

seperlima. Pada hari kurban pelunas
salahnja penjilih itu harus diberikannja
kepada orang jang mendjadi pemiliknja.
6 (5-25) Dan akan kurban pelunas
salahnja hendaklah ia menjampaikan
kepada Jahwe seekor domba djantan
jang tak bertjatjat dari kawanannja,
jang ada harga nilaian sebagai kurban
pelunas salah (jang diantar) kepada
imam.
7 (5-26) Imam akan mentjeriakan dia
dihadirat Jahwe dan ia akan diampuni
apa sadja jang telah diperbuatnja,
sehingga ia bersalah dengannja.
8 (6-1) Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
9 (6-2) Perintahkanlah kepada Harun
serta anak-anaknja begini: Inilah hukum
kurban bakar: Kurban bakar harus
semalam-malaman tetap diatas dapur
api dimesbah sampai pagi, dan api diatas
mesbah itu harus menunu terus.
10 (6-3) Lalu hendaklah imam
mengenakan badju lenannja dan
mengenakan seluar lenan pada
tubuhnja. Kemudian hendaklah ia
mengangkat abu dari kurban bakar jang
telah dimakan habis oleh api diatas

Imamat 6.11–15

23

mesbah itu, lalu menaruhnja disisi
mesbah.
11 (6-4) Sesudahnja ia akan
menanggalkan pakaiannja itu dan
mengenakan pakaian lain. Abu itu harus
dibawanja keluar perkemahan ketempat
jang tahir.
12 (6-5) Api diatas mesbah itu
harus menunu terus dan djangan
sampai padam. Tiap-tiap pagi imam
harus menunukan kaju diatasnja,
melonggokkan kurban bakar diatasnja
dan membakar diatasnja lemak
kurban-kurban sjukur.
13 (6-6) Api itu hendaknja tetap menunu
diatas mesbah dan djangan sampai
padam.
14 (6-7) Dan inilah hukumnja kurban
santapan: Hendaklah anak-anak Harun
mengundjukkannja kehadirat Jahwe
didepan mesbah itu,
15 (6-8) lalu mengambil daripadanja
segenggam, jaitu dari pati tepung
kurban santapan itu dan dari minjaknja
serta segenap ukup jang ada diatas
kurban santapan itu. Hendaknja itu
dibakar oleh mereka diatas mesbah itu

Imamat 6.16–20

24

akan harum jang memadakan Jahwe
sebagai kurban peringatan bagi Jahwe.
16 (6-9) Sisa dari kurban santapan itu
hendaknja dimakan oleh Harun serta
anak-anaknja berupa roti tak beragi.
Hendaknja itu dimakan ditempat jang
kudus; dipelataran kemah pertemuan
hendaknja mereka makan.
17 (6-10) Bagian mereka, jang
Kuanugerahkan dari kurban-kurban
apiKu, tidak boleh dibakar beragi.
Mahakuduslah itu sama seperti halnja
dengan kurban penebus dosa dan kurban
pelunas salah.
18 (6-11) Semua laki-laki diantara anakanak Harun boleh memakannja. Suatu
ketetapan abadilah itu turun-temurun
perihal kurban-kurban api Jahwe. Barang
siapa menjentuhnja mendjadi kudus.
19 (6-12) Bersabdalah Jahwe kepada
Musa demikian:
20 (6-13) Inilah kurban Harun serta
anak-anaknja jang hendaknja mereka
undjukkan kepada Jahwe pada hari ia
diurapi, jakni pati tepung sepersepuluh
efa sebagai kurban santapan tetap,
separohnja pagi hari dan separohnja
petang hari.

Imamat 6.21–26
21 (6-14)

25

Tepung itu harus disediakan
dalam wadjan dengan diberi minjak
dan sebagai adukan hendaknja
kausampaikan; adukan itu harus kaupetjah-petjahkan dan berpetjah-petjah
kauundjukkan sebagai kurban santapan
akan harum jang memadakan Jahwe.
22 (6-15) Dan demikian djuga
hendaknja diperbuat oleh imam jang
diantara anak-anaknja akan mendjadi
jang terurapi sebagai penggantinja.
Ketetapan abadilah itu. Seluruhnja harus
dibakar bagi Jahwe.
23 (6-16) Setiap kurban santapan
seorang imam hendaknja kurban
semesta; kurban itu tidak boleh
dimakan.
24 (6-17) Bersabdalah Jahwe kepada
Musa demikian:
25 (6-18) Berbitjaralah dengan Harun
serta anak-anaknja begini: Inilah
hukumnja kurban penebus dosa.
Ditempat kurban bakar disembelih,
hendaknja disembelih kurban penebus
dosa djuga, jaitu dihadirat Jahwe.
Mahakuduslah itu.
26 (6-19) Haruslah kurban itu dimakan
oleh imam jang mempersembahkannja

Imamat 6.27–7.2

26

sebagai kurban penebus dosa; ditempat
kudus hendaknja dia makan, jaitu
dipelataran kemah pertemuan.
27 (6-20) Barang sesuatu jang
menjentuh dagingnja akan mendjadi
kudus djuga dan apabila pakaian
terendjiskan dengan darahnja, maka
jang terendjis itu hendaknja ditjutji
ditempat jang kudus.
28 (6-21) Bedjana beling tempat
merebusnja harus dipetjahkan dan djika
direbus dalam bedjana perunggu, maka
(bedjana) itu harus diempelasi dan
dibilas dengan air.
29 (6-22) Semua laki-laki diantara para
imam boleh memakannja. Mahakuduslah
itu.
30 (6-23) Tetapi kurban penebus
dosa manapun djuga jang darahnja
telah dibawa masuk kedalam kemah
pertemuan untuk mentjeriakan ditempat
kudus itu sekali-kali tidak boleh dimakan,
melainkan harus dibakar dalam api.
1 Inilah hukumnja kurban pelunas
salah. Mahakuduslah itu.
2 Ditempat kurban bakar disembelih,
hendaknja disembelih kurban pelunas

7

Imamat 7.3–8

27

salah djuga. Darahnja harus dipertjikkan
diatas sekeliling mesbah itu.
3 Segenap lemak daripadanja hendaknja
diundjukkan, jaitu buntutnja dan lemak
jang menutupi isi perut,
4 kedua buah pinggang, lemak jang
ada diatasnja bersama dengan jang
ada pada pinggangnja dan lagi belah
hati, jang hendaknja dipenggal bersama
dengan buah-buah pinggangnja.
5 Lemak itu hendaknja dibakar diatas
mesbah itu oleh imam sebagai kurban
api bagi Jahwe; kurban pelunas salahlah
itu.
6 Semua laki-laki diantara para imam
boleh memakannja; hendaknja dimakan
ditempat jang kudus. Mahakuduslah itu.
7 Sebagaimana jang terdjadi pada
kurban penebus dosa, demikianpun
hendaknja terdjadi pada kurban pelunas
salah: kedua-duanja sama hukumnja.
Kurban itu mendjadi bagian imam jang
mentjeriakan dengannja.
8 Imam jang mengundjukkan kurban
bakar seseorang: kulit kurban bakar
jang diundjukkannja kepada imam itu
mendjadi bagiannja.

Imamat 7.9–14
9 Setiap
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kurban santapan jang dibakar
dipembakaran dan segala sesuatu
jang disediakan dalam kuali atau
diwadjan mendjadi bagian imam jang
mengundjukkannja.
10 Setiap kurban santapan jang
diaduk dengan minjak atau jang kering
mendjadi bagian para anak Harun, baik
jang satu maupun jang lain.
11 Dan inilah hukumnja kurban sjukur
jang diundjukkan kepada Jahwe:
12 Djika kurban itu diundjukkan
bersama dengan (kurban) pudjian, maka
hendaknja diundjukkan bersama-sama
dengan kurban pudjian itu roti-roti bulat
jang tak beragi dan diaduk dengan
minjak dan djuga roti lempeng jang tak
beragi dan dioles dengan minjak dan
lagi adukan pati tepung berupa roti bulat
jang diaduk dengan minjak.
13 Djadi kurbannja itu hendaknja ia
undjukkan bersama-sama dengan roti
bulat jang beragi dan disamping kurban
sjukur sebagai kurban pudjian.
14 Sebidji dari antara roti-roti pada
setiap kurban itu hendaknja diundjukkan
sebagai sumbangan bakti bagi Jahwe.
Sumbangan itu mendjadi bagian imam

Imamat 7.15–19

29

jang memertjikkan darah kurban sjukur
itu.
15 Daging kurban sjukur sebagai kurban
pudjian itu haruslah dimakan pada hari
kurban itu djuga. Tidak boleh tinggal
barang sesuatu daripadanja hingga
keesokan harinja.
16 Djika kurbannja ialah kurban nadar
atau persembahan sukarela, haruslah
dimakan pada hari kurbannja itu
diundjukkan, tetapi sisa daripadanja
boleh dimakan pada hari berikutnja
djuga.
17 Tetapi pada hari ketiga sisa dari
daging kurban itu harus dibakar.
18 Andaikata pada hari ketiga daging
kurban sjukur masih djuga dimakan,
maka orang jang mengundjukkannja
tidak diperkenankan lagi dan itu tidak
lagi diperhitungkan baginja. Dagingnja
sudah haram. Dan barang siapa
makan daripadanja akan menanggung
kesalahannja sendiri itu.
19 Daging jang menjentuh apa sadja
jang nadjis tidak boleh dimakan,
melainkan harus dibakar dalam api.
Adapun daging itu boleh dimakan oleh
setiap orang jang tahir.

Imamat 7.20–25
20 Tetapi

30

barang siapa jang nadjis
makan daging kurban sjukur jang
merupakan milik Jahwe itu hendaknja
ditumpas dari bangsanja.
21 Apabila salah seorang menjentuh
barang nadjis apapun sadja, entah
kenadjisan manusia, entah binatang
jang nadjis, entah kedjidjikan nadjis
manapun, dan kemudian makan daging
kurban sjukur jang merupakan milik
Jahwe, hendaknja orang itu ditumpas
dari bangsanja.
22 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
23 Berbitjaralah dengan bani Israil
begini: Lemak apapun sadja dari lembu
djantan, anak domba dan kambing
djanganlah kamu makan.
24 Memang lemak binatang jang
mati atau jang ditjabik-tjabik boleh
dipergunakan untuk segala keperluan,
tetapi sekali-kali tidak boleh kamu
makan.
25 Sebab barang siapa jang makan
lemak dari binatang jang telah
diundjukkan kepada Jahwe sebagai
kurban api, harus ditumpaslah orang
jang makan itu dari bangsanja.

Imamat 7.26–32
26 Darah

31

apapun sadja djanganlah
kamu makan disegala tempat tinggalmu,
entah dari unggas entah dari ternak.
27 Barang siapa makan darah apapun
sadja hendaknja ditumpas dari
bangsanja.
28 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
29 Berbitjaralah dengan bani Israil
begini: Orang jang mengundjukkan
kurban sjukur bagi Jahwe, hendaknja
ia menjampaikan sebagian dari kurban
sjukurnja kepada Jahwe.
30 Hendaklah ia dengan tangan sendiri
menjampaikan kurban-kurban api
Jahwe, jaitu dengan menjampaikan
lemak serta dadanja; dadanja itu
dimaksudkan untuk menatangnja
sebagai kurban timangan kehadirat
Jahwe.
31 Lemak itu hendaknja dibakar diatas
mesbah itu oleh imam dan dada itu
akan mendjadi bagian Harun beserta
anak-anaknja.
32 Kamu harus memberikan kepada
imam paha kanan dari kurban sjukurmu
sebagai sumbangan bakti bagi imam.

Imamat 7.33–38
33 Siapa

32

dari anak-anak Harun jang
mengundjukkan darah kurban sjukur
serta lemaknja itu bagiannja ialah paha
kanan.
34 Sebab dada timangan dan paha
sumbangan itu Kuambil dari kurban
sjukur bani Israil untuk Kuberikan
kepada imam Harun beserta anakanaknja. Itu mendjadi ketetapan abadi
jang mengikat bani Israil.
35 Demikianlah bagian Harun dan
bagian anak-anaknja dari kurban api
Jahwe, pada hari Ia menjuruh mereka
mendekat untuk mendjadi imam Jahwe.
36 Itulah jang diperintahkan Jahwe agar
diberikan kepada mereka dari pihak
bani Israil pada hari mereka diurapiNja.
Ketetapan abadilah itu untuk segenap
keturunan mereka.
37 Demikianlah hukumnja kurban bakar,
kurban santapan, kurban penebus
dosa, kurban pelunas salah, kurban
pentahbisan dan kurban sjukur,
38 sebagaimana jang diperintahkan
Jahwe kepada Musa digunung Sinai.
Digurun Sinai Ia memerintahkan kepada
bani Israil mengundjukkan kurbannja
kepada Jahwe.

Imamat 8.1–8
1 Bersabdalah

8 demikian:
2 Ambillah

33

Jahwe kepada Musa

Harun dan anak-anaknja,
besertanja djuga dandanan serta minjak
urapan, lembu djantan guna kurban
penebus dosa, kedua ekor domba
djantan dan bakul berisi roti tak beragi.
3 Lalu kerahkanlah segenap himpunan
pada pintu kemah pertemuan.
4 Maka Musa berbuat sebagaimana jang
diperintahkan Jahwe kepadanja dan
ia mengerahkan himpunan pada pintu
kemah pertemuan.
5 Berkatalah Musa kepada himpunan
itu: "Itulah jang telah diperintahkan
Jahwe agar supaja diperbuat".
6 Kemudian Musa menjuruh Harun
serta anak-anaknja mendekat dan iapun
membasuh mereka dengan air.
7 Lalu Musa memakaikan padanja
djubah dalam serta sabuk, mengenakan
padanja badju luar, memakaikan efod
diatasnja serta mengikat dia dengan tali
pengikat efod itu, lalu mematutkannja.
8 Kemudian iapun memasang padanja
pending dada dan ditaruhnja Urim dan
Tumim dalam pending itu.

Imamat 8.9–14
9 Diatas

34

kepalanja dikenakannja bulang
hulu dan pada bulangnja dibagian depan
dipasangnja djamang emas, jaitu tadjuk
kudus, sebagaimana jang diperintahkan
Jahwe kepada Musa.
10 Sesudah itu Musa mengambil minjak
urapan dan diurapinja kediaman itu serta
segala sesuatu jang ada didalamnja dan
dengan demikian dikuduskannja.
11 Mesbah itupun direndjiskannja
dengannja sampai tudjuh kali dan ia
mengurapi mesbah itu serta segala
perabotnja dan djuga kantjah dengan
penjangganja. Dengan demikian
kesemuanja itu dikuduskannja.
12 Lalu iapun menumpahkan sebagian
dari minjak urapan itu diatas kepala
Harun dan mengurapi dia untuk
menguduskannja.
13 Kemudian Musa menjuruh
anak-anak Harun mendekat, lalu
mengenakan djubah dalam pada
mereka, menjandangkan tjindai
serta membalutkan dengan destar,
sebagaimana jang diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
14 Sesudahnja iapun menjuruh
hampirkan lembu djantan kurban

Imamat 8.15–18

35

penebus dosa dan Harun serta anakanaknja menumpangkan tangannja
diatas kepala lembu djantan kurban
penebus dosa itu.
15 Maka disembelihnja dan Musapun
mengambil darahnja dan dengan
djarinja melumasi tanduk-tanduk
sekeliling mesbah itu dan dengan
demikian dimurnikannja mesbah itu.
Darah jang lain ditjurahkannja pada alas
mesbah itu. Dengan demikian mesbah
itu dikuduskannja dan ditjeriakannja.
16 Iapun mengambil segenap lemak
jang diatas isi perut, belah hati dan
kedua buah pinggang serta lemaknja.
Kesemuanja itupun dibakar oleh Musa
diatas mesbah itu.
17 Adapun lembu djantan, kulitnja,
daging dan kotorannja dibakar
olehnja dalam api diluar perkemahan,
sebagaimana jang diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
18 Sehabis itu iapun menjuruh dekatkan
domba djantan kurban bakar itu. Harun
serta anak-anaknja menumpangkan
tangannja diatas kepala domba djantan
itu,

Imamat 8.19–24
19 jang

36

lalu disembelih oleh Musa.
Dengan darahnja ia memertjiki mesbah
itu sekeliling.
20 Domba djantan itu dipotongpotongnja mendjadi beberapa potongan.
Maka dibakarnja kepalanja, potonganpotongan itu serta lemak gindjalnja.
21 Isi perut serta paha-pahanjapun
dibasuhnja dengan air dan seluruh
domba djantan itu dibakar oleh Musa
diatas mesbah. Kurban bakarlah itu akan
harum jang memadakan Jahwe; sebuah
kurban api bagi Jahwe, sebagaimana
jang diperintahkan Jahwe kepada Musa.
22 Kemudian iapun menjuruh dekatkan
domba djantan jang kedua, jaitu
domba djantan pentahbisan. Harun
serta anak-anaknja menumpangkan
tangannja diatas kepala domba djantan
itu.
23 Lalu Musa menjembelihnja dan
sebagian dari darahnja diambilnja dan
dengannja ia melumasi tjuping telinga
kanan Harun dan empu djari tangan
kanan dan empu djari kaki kanannja.
24 Sesudah itu ia menjuruh anak-anak
Harun mendekat dan dengan sebagian
dari darah itu Musapun melumasi tjuping

Imamat 8.25–29

37

telinga kanan mereka, empu djari tangan
kanan dan empu djari kaki kanannja.
Darah lainnja dipertjikkan oleh Musa
diatas sekeliling mesbah itu.
25 Diambilnja pula lemaknja, buntutnja
dan segenap lemak jang ada diatas
isi perut serta belah hati, kedua buah
pinggang dengan lemaknja dan paha
kanannja.
26 Dari bakul roti tak beragi, jang
dihadapan Jahwe itu, diambilnja
sebidji roti bulat tak beragi, sebidji
roti bulat berminjak, dan sebidji roti
lempeng. Roti-roti itu ditaruhnja diatas
bagian-bagian lemak dan paha kanan.
27 Kesemuanja itu diletakkannja diatas
telapak tangan anak-anak Harun, lalu
ditatangnja sebagai kurban timangan
kehadapan Jahwe.
28 Sehabis itu diambil oleh Musa dari
telapak-telapak tangan mereka dan
dibakarnja diatas mesbah, bersama
dengan kurban bakar; itu sebuah
kurban pentahbisan akan harum jang
memadakan, sebuah kurban api bagi
Jahwe.
29 Diambil pulalah oleh Musa dadanja,
jang ditatangnja sebagai kurban

Imamat 8.30–33

38

timangan kehadapan Jahwe. Itulah
bagian Musa dari domba djantan
pentahbisan, sebagaimana jang
diperintahkan Jahwe kepada Musa.
30 Selandjutnja Musa mengambil
sebagian dari minjak urapan dan
sebagian dari darah jang diatas mesbah
itu; maka direndjiskannja pada Harun
serta dandanannja dan djuga pada anakanaknja serta dandanan anak-anaknja.
Dengan demikian iapun menguduskan
Harun serta dandanannja dan djuga
anak-anaknja serta dandanan mereka.
31 Lalu berkatalah Musa kepada Harun
serta anak-anaknja: Rebuslah daging itu
pada pintu kemah pertemuan; disitupun
hendaklah kamu makan bersama dengan
roti dari bakul kurban pentahbisan itu,
sebagaimana telah kuperintahkan,
bahwasanja itu hendaknja dimakan oleh
Harun serta anak-anaknja.
32 Dan sisa dari daging dan roti itu
hendaklah kamu bakar dalam api.
33 Tudjuh hari lamanja kamu tidak boleh
mendjauhi pintu kemah pertemuan
sampai genaplah waktu pentahbisanmu.
Sebab pentahbisanmu berlangsung
selama tudjuh hari.

Imamat 8.34–9.3
34 Sebagaimana

39

diperbuat pada hari
ini, demikian diperintahkan Jahwe untuk
diperbuat selandjutnja djuga untuk
mentjeriakan kamu.
35 Siang-malam haruslah kamu tinggal
pada pintu kemah pertemuan, tudjuh
hari lamanja, dan hendaklah kamu
menepati kewadjiban-kewadjibanmu
kepada Jahwe, agar djanganlah
kamu mati. Sebab demikian telah
diperintahkan kepadaku.
36 Maka Harun serta anak-anaknja
memperbuat segala sesuatu jang
telah diperintahkan Jahwe dengan
perantaraan Musa.
1 Pada hari jang kedelapan Musa
memanggil Harun beserta anakanaknja dan djuga kaum tua-tua
Israil.
2 Katanja kepada Harun: Ambilkanlah
seekor anak sapi djantan akan kurban
penebus dosa dan seekor domba djantan
akan kurban bakar, kedua-duanja tak
bertjatjat, lalu antarkanlah kehadapan
Jahwe.
3 Dan dengan bani Israil hendaklah
engkau berbitjara begini: Ambillah
seekor kambing djantan akan kurban
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Imamat 9.4–7

40

penebus dosa dan seekor anak sapi
djantan, seekor anak domba jang
berumur satu tahun, kedua-duanja tak
bertjatjat, akan kurban bakar,
4 dan lagi seekor lembu djantan
dan seekor domba djantan akan
kurban sjukur untuk dipersembahkan
kehadapan Jahwe dan sebuah kurban
santapan jang diaduk dengan minjak.
Sebab hari ini Jahwe akan nampak oleh
kamu.
5 Maka mereka mengambil semua
jang telah diperintahkan Musa itu (dan
mengantarnja) kekemah pertemuan.
Segenap himpunan mendekat dan
berdiri dihadapan Jahwe.
6 Berkatalah Musa: Inilah apa jang
diperintahkan Jahwe, agar kamu
perbuat, supaja kemuliaan Jahwe
nampak oleh kamu.
7 Lalu kata Musa kepada Harun:
Dekatilah mesbah itu dan sediakanlah
kurban penebus dosamu serta kurban
bakarmu untuk mentjeriakan dirimu dan
rakjat; sediakanlah pula kurban rakjat
dan tjeriakanlah mereka, sebagaimana
jang diperintahkan Jahwe.

Imamat 9.8–14
8 Maka

41

Harunpun mendekati mesbah
itu dan menjembelih anak sapi djantan
penebus dosa itu bagi dirinja.
9 Anak-anak Harun mengundjukkan
darahnja kepadanja dan ia mentjelupkan
djarinja kedalam darah itu, lalu melumasi
dengannja tanduk-tanduk mesbah itu
dan darah lainnja ditjurahkannja pada
alas mesbah itu.
10 Lemaknja, kedua buah pinggang
dan belah hati dari kurban penebus
dosa itu dibakarnja diatas mesbah itu,
sebagaimana jang diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
11 Dagingnja dan kulitnja dibakarnja
dalam api diluar perkemahan.
12 Kemudian ia menjembelih kurban
bakar itu. Darahnja disampaikan
kepadanja oleh anak-anak Harun dan
dengannja ia memertjikkan mesbah itu
sekeliling.
13 Kurban bakar itupun disampaikan
oleh mereka kepadanja berpotongpotong bersama-sama dengan
kepalanja. Kurban itupun dibakarnja
diatas mesbah itu.
14 Ia membasuh isi perutnja serta
paha-pahanja, jang lalu dibakarnja

Imamat 9.15–19

42

bersama-sama dengan kurban bakar
diatas mesbah itu.
15 Selandjutnja ia mengundjukkan
kurban rakjat pula. Diambilnja kambing
djantan kurban penebus dosa bagi rakjat
itu, lalu disembelihnja dan disediakannja
sebagai kurban penebus dosa seperti
jang pertama itu.
16 Iapun mengundjukkan kurban bakar,
jang disediakannja menurut hukumnja.
17 Selandjutnja ia menjuruh bawa
kurban santapan. Diambilnja daripadanja
segenggam, jang lalu dibakarnja diatas
mesbah itu disamping kurban bakar
pagi.
18 Achirnja iapun menjembelih lembu
djantan dan domba djantan itu, jaitu
kurban sjukur untuk rakjat. Anakanak Harun menjampaikan darahnja
kepadanja dan iapun memertjikkannja
pada mesbah itu sekeliling.
19 Tetapi bagian lemak dari lembu
djantan itu dan buntut dari domba
djantan, lemak jang menutupi (isi
perut), buah-buah pinggang dan belah
hatinja,

Imamat 9.20–10.1
20 bagian-bagian

43

lemak itu ditaruhnja
diatas dada-dada dan kemudian
dibakarnja diatas mesbah.
21 Dada dan paha kanannja ditatang
oleh Harun sebagai kurban timangan
kehadapan Jahwe, sebagaimana jang
telah diperintahkan Musa.
22 Kemudian Harun mengangkat
tangannja kearah rakjat dan memberkati
mereka. Setelah kurban penebus dosa,
kurban bakar dan kurban sjukur selesai,
lalu turunlah ia..
23 Masuklah Harun dan Musa kedalam
kemah pertemuan dan setelah keluar
lagi maka merekapun memberkati
rakjat. Dan nampaklah kemuliaan Jahwe
oleh seluruh rakjat.
24 Dan keluarlah api dari hadapan
Jahwe, jang memakan habis kurban
bakar dan bagian-bagian lemak diatas
mesbah itu. Melihat itu segenap rakjat
bersorak-sorak dan meniarap.
1 Anak-anak Harun, Nadab dan
Abihu, masing-masing mengambil
perukupannja, menaruh api didalamnja
dan membubuhinja dupa. Tetapi dengan
demikian mereka mengundjukkan api
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Imamat 10.2–6

44

tak halal kehadapan Jahwe, jang tidak
diperintahkanNja kepada mereka.
2 Maka keluarlah api dari hadirat Jahwe,
jang memakan habis mereka, sehingga
mereka mati dihadirat Jahwe.
3 Maka berkatalah Musa kepada Harun:
Itulah jang telah disabdakan Jahwe,
jakni: Dalam kaum kerabatKu Aku
menjatakan diri kudus; dan dihadapan
segenap rakjat Kunjatakan kemuliaanKu.
Maka Harun berdiam diri.
4 Kemudian Musa mengambil Misjael
dan Elsafan, putera-putera 'Uziel, paman
Harun. Berkatalah ia kepada mereka:
Kemari, angkatlah saudara-saudaramu
ini dari hadapan jang kudus keluar
perkemahan.
5 Maka merekapun datang dan
mengangkat mereka sedang masih
berpakaian djubah dalam dan
membawanja keluar perkemahan,
sebagaimana jang disuruhkan Musa.
6 Berkatalah Musa kepada Harun serta
Ele'azar dan Itamar, putera-puteranja:
Rambut kepalamu djangan kamu biarkan
terurai dan pakaianmu djanganlah kamu
kojak-kojakkan, agar djanganlah kamu
mati dan Ia djangan memurkai segenap
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himpunan. Tetapi saudara-saudaramu
dan segenap keluarga Israil boleh
menangisi kebakaran jang diturunkan
Jahwe itu.
7 Djanganlah kamu mendjauhi pintu
kemah pertemuan, supaja kamu djangan
mati, sebab minjak urapan masih
ada padamu. Maka mereka berbuat
sebagaimana jang disuruhkan Musa.
8 Bersabdalah Jahwe kepada Harun
demikian:
9 Air anggur atau minuman keras
djangan kauminum, demikian pula
anak-anakmu, apabila kamu masuk
kemah pertemuan, agar kamu djangan
mati, - Ketetapan abadilah itu bagi
turunanmu. 10 melainkan dapat membedakan jang
sutji dengan jang tak sutji, jang nadjis
dengan jang tahir
11 dan dapat mengadjar bani Israil
perihal segala ketetapan jang telah
disabdakan Jahwe kepada mereka
dengan perantaraan Musa.
12 Berbitjaralah Musa dengan Harun
serta Ele'azar dan Itamar, puteraputeranja jang masih tersisa: Ambillah
kurban santapan jang masih tersisa dari
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kurban-kurban api Jahwe dan makanlah
itu berupa roti tak beragi disisi mesbah.
Sebab mahakuduslah itu.
13 Hendaklah itu kamu makan ditempat
jang kudus, sebab itulah bagian jang
ditetapkan bagimu dan bagi anakanakmu; dan demikian diperintahkan
kepadaku.
14 Dada timangan dan paha sumbangan
hendaklah kamu makan, engkau sendiri
dan putera-puterimu bersama-sama
denganmu, ditempat jang tahir, sebab
itulah bagian jang ditetapkan bagimu
dan bagi anak-anakmu dan jang harus
diberikan kepadamu dari kurban-kurban
sjukur bani Israil.
15 Paha sumbangan dan dada timangan
hendaknja mereka sampaikan bersama
dengan kurban-kurban api dari bagianbagian lemak untuk ditatang sebagai
kurban timangan kehadapan Jahwe.
Djadilah ketetapan abadi bagimu serta
bagi anak-anakmu, sebagaimana jang
telah diperintahkan Jahwe.
16 Adapun kambing djantan kurban
penebus dosa ditjari-tjari oleh Musa,
tapi terbakar. Maka marahlah ia kepada
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Ele'azar dan Itamar, putera-putera Harun
jang masih tersisa itu, lalu berkata:
17 Masakan kamu tidak makan
kurban penebus dosa itu ditempat
jang kudus, sebab mahakuduslah itu
dan diberikanNja kepadamu untuk
menghapus kesalahan himpunan dan
mentjeriakan mereka dihadirat Jahwe!
18 Sesungguhnja darahnja tidak dibawa
masuk kedalam tempat kudus itu dan
harus kamu makan ditempat jang kudus,
sebagaimana sudah kuperintahkan.
19 Tetapi Harun angkat bitjara dengan
berkata kepada Musa: Sungguh hari ini
mereka mengundjukkan kurban penebus
dosa mereka dan kurban bakar mereka
kehadapan Jahwe, namun demikian
aku diserang dengan hal sedemikian
itu! Sekiranja hari ini kumakan kurban
penebus dosa, baikkah itu dalam
pandangan Jahwe?
20 Mendengar itu, maka dirasanja
betullah itu dalam pandangannja.
1 Bersabdalah Jahwe kepada
Musa dan Harun dengan berkata
kepada mereka:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil
begini: Inilah binatang-binatang dari

11
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segala hewan dibumi jang boleh kamu
makan:
3 Semua binatang diantara hewan jang
berkuku dua, jaitu jang kukunja bersela,
dan memamah biak boleh kamu makan.
4 Tetapi jang berikut ini dari jang
memamah biak atau berkuku dua tidak
boleh kamu makan, jakni: Unta, sebab ia
betul memamah biak tapi tidak berkuku
dua; nadjislah itu bagimu;
5 berangan, sebab ia betul memamah
biak tapi tidak berkuku dua; nadjislah
itu bagimu;
6 terwelu, sebab ia betul memamah
biak tapi tidak berkuku dua; nadjislah
itu bagimu;
7 babi hutan, sebab ia betul berkuku
dua dan kukunja bersela tapi tidak
memamah biak; nadjislah itu bagimu.
8 Dari daging binatang-binatang
itu tidak boleh kamu makan dan
bangkainjapun tidak boleh kamu sentuh;
nadjislah binatang-binatang itu bagimu.
9 Jang berikut ini boleh kamu makan
dari segala sesuatu jang ada didalam
air: Segala sesuatu jang bersirip dan
bersisik dan ada didalam air, dilautan
dan disungai, boleh kamu makan.
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segala sesuatu jang tidak
bersirip dan bersisik jang ada dilautan
dan disungai diantara segala-galanja
jang berkeriapan didalam air dan
diantara segala sesuatu jang berhajat
didalam air, djidjiklah itu bagimu.
11 Sungguh djidjiklah itu bagi kamu
dan dagingnjapun tidak boleh kamu
makan dan bangkainja hendaklah kamu
djidjikkan.
12 Segala-galanja didalam air jang tidak
bersirip dan bersisik djidjiklah itu bagi
kamu.
13 Dan dari unggas hendaklah kamu
djidjiklah jang berikut ini - tidak
boleh dimakan, djidjiklah itu - jaitu:
Burung radjawali, ering hitam dan ering
djanggut;
14 elang merah, matjam-matjam djenis
burung alap-alap
15 dan segala djenis gagak;
16 burung unta, burung djampuk,
keluang, segala matjam burung elang,
17 burung pungguk, burung teteguk,
burung serak,
18 burung beluk, burung hantu, burung
ruak bangkai,
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bangau dan matjam-matjam
burung ranggung, meragai dan kelawar.
20 Segala binatang bersajap jang
berkeriapan, jang berdjalan berkaki
empat, djidjiklah itu bagi kamu.
21 Tetapi jang berikut ini dari segala
binatang bersajap jang berkeriapan,
jang berdjalan berkaki empat, boleh
kamu makan, jaitu jang ada padanja
paha diatas kakinja untuk melompat
dengannja dibumi;
22 jang berikut ini boleh kamu
makan: matjam-matjam belalang,
matjam-matjam belalang tjentadu,
matjam-matjam belalang katjung dan
belalang badjang
23 Tetapi segala binatang bersajap jang
berkeriapan, jang berdjalan berkaki
empat lainnja, djidjiklah itu bagi kamu.
24 Dengan binatang itu kamu
menadjiskan diri dan barang siapa
menjentuh bangkainja mendjadi
nadjislah ia hingga petang;
25 barang siapa mengangkat salah satu
bangkainja harus mentjutji pakaiannja
dan ia nadjis hingga petang.
26 Adapun segala hewan jang berkuku
dua tapi tidak bersela dan tidak
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memamah biak, nadjislah itu bagi kamu.
Barang siapa menjentuhnja mendjadi
nadjis.
27 Demikianpun diantara segala
binatang jang berdjalan berkaki empat
nadjislah bagi kamu semua jang
berdjalan atas telapak kakinja. Barang
siapa menjentuh bangkainja mendjadi
nadjis hingga petang.
28 Orang jang mengangkat bangkainja
harus mentjutji pakaiannja dan ia nadjis
hingga petang. Semuanja itu nadjis bagi
kamu.
29 Inilah nadjis bagi kamu diantara
binatang-binatang jang berkeriapan
dibumi: Tikus mondok, tikus dan
matjam-matjam bengkarung;
30 kadal, toke, tjitjak, keong dan
bunglon.
31 Kesemuanja itu dari apa jang
berkeriapan adalah nadjis bagi kamu.
Barangsiapa menjentuhnja setelah
binatang itu mati mendjadi nadjislah ia
hingga petang.
32 Dan barang-barang jang kedjatuhan
binatang-binatang itu setelah mati
mendjadi nadjis. Setiap perabot kaju
atau pakaian atau kulit atau barang dan
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perkakas apa sadja jang dibuat untuk
pergunaan, hendaknja dimasukkan
kedalam air. Barang itu nadjis hingga
petang, lalu mendjadi tahir pula.
33 Dan setiap bedjana beling, jang
kedjatuhan salah satu binatang itu
didalamnja - semua jang ada didalamnja
mendjadi nadjis - hendaklah kamu
petjahkan.
34 Segenap makanan jang boleh
dimakan mendjadi nadjis, meski kena
air sekalipun; dan setiap minuman jang
boleh diminum mendjadi nadjis dalam
setiap bedjana sedemikian itu.
35 Segala sesuatu jang kedjatuhan
bangkainja mendjadi nadjis;
pembakaran dan tungku hendaknja
dirombak; nadjislah itu dan hendaknja
nadjis bagi kamu.
36 Akan tetapi mata-air, sumur dan
waduk air tetap tahir. Orang jang
menjentuh bangkainja mendjadi nadjis.
37 Apabila salah satu bangkainja djatuh
diatas benih jang hendak ditabur, maka
tetap tahirlah benih itu.
38 Tetapi djika benih itu sudah diberi
berair dan lalu salah satu bangkainja
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mendjatuhi, maka nadjislah benih itu
bagi kamu.
39 Apabila seekor hewan jang mendjadi
makananmu mati, maka orang jang
menjentuh bangkainja mendjadi nadjis
hingga petang.
40 Dan orang jang makan dari
bangkainja hendaklah ia mentjutji
pakaiannja dan iapun nadjis hingga
petang. Dan orang jang mengangkat
bangkainja hendaklah ia mentjutji
pakaiannja dan ia nadjis hingga petang.
41 Segala binatang jang berkeriapan
melata dibumi djidjiklah itu bagi kamu
dan tidak boleh dimakan.
42 Segala sesuatu jang merajap dengan
perutnja dan segala sesuatu jang
berdjalan berkaki empat dan lagi segala
sesuatu jang banjak kakinja dari segala
binatang jang berkeriapan dibumi tidak
boleh kamu makan, sebab djidjiklah itu.
43 Djanganlah kamu membuat diri
kamu mendjadi djidjik dengan salah satu
binatang jang berkeriapan itu. Djangan
nadjiskan dirimu dengannja sampai
kamu mendjadi nadjis karenanja.
44 Sebab Aku, Jahwe, Allahmu.
Hendaklah kamu menguduskan diri
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dan mendjadi kudus, sebab kuduslah
Aku. Djangan nadjiskan diri dengan
pelbagai binatang jang berkeriapan
melata dibumi.
45 Sebab Aku, Jahwe, telah menghantar
kamu keluar dari negeri Mesir untuk
mendjadi Allahmu. Hendaklah kamu
kudus, sebab kuduslah Aku.
46 Demikianlah hukumnja perihal ternak
dan unggas dan segala apa jang berhajat
dan berkerumun dalam air serta segala
binatang jang berkeriapan dibumi,
47 untuk membedakan jang nadjis
dengan jang tahir, binatang jang boleh
dimakan dengan jang tidak boleh
dimakan.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil
dengan berkata: Apabila seorang wanita
mendjadi hamil lalu melahirkan anak
laki-laki, maka ia nadjis empat puluh
hari lamanja, sama seperti pada masa
haidnja ia nadjis adanja.
3 Pada hari jang kedelapan daging kulup
anak itu hendaknja disunatkan.
4 Tiga puluh tiga hari lamanja wanita
itu hendaknja tetap dengan darah
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pentahirannja. Barang apa jang kudus
tidak boleh disentuhnja dan tidak
bolehlah ia masuk kedalam tempat
kudus sampai masa pentahirannja
genap.
5 Djika ia melahirkan anak perempuan,
maka nadjislah ia dua pekan, sama
seperti pada masa haidnja. Enam puluh
hari lamanja ia hendaknja tetap dengan
darah pentahirannja.
6 Setelah genaplah masa pentahirannja
berkenaan dengan anak laki-laki maupun
anak perempuan, maka hendaklah ia
membawa seekor anak domba jang
belum satu tahun umurnja akan kurban
bakar dan seekor burung merpati atau
burung tekukur akan kurban penebus
dosa kepintu kemah pertemuan kepada
imam.
7 Dia itu harus mengundjukkannja
kehadirat Jahwe dan mentjeriakan dia.
Lalu tahirlah ia dari tjutjur darahnja.
Itulah hukumnja perihal wanita jang
melahirkan anak laki-laki atau anak
perempuan.
8 Djika ia tidak mampu membiajai
seekor ternak ketjil, bolehlah ia
mengambil dua ekor burung tekukur
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atau dua ekor burung merpati muda,
jaitu seekor akan kurban bakar dan
seekor akan kurban penebus dosa.
Demikian imam akan mentjeriakan dia,
lalu tahirlah ia.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
dan Harun demikian:
2 Apabila salah seorang ada pada kulit
tubuhnja puru, ruam dan telau-telau,
mungkin ada bala kusta pada tubuhnja.
Maka hendaknja ia dibawa kepada imam
Harun atau salah seorang puteranja,
jaitu seorang imam.
3 Hendaklah imam itu melihat betjak
pada kulit tubuhnja itu dan djika bulu
roma dibetjak itu telah mendjadi putih
dan kelihatannja betjak itu berupa
tjawak pada kulit tubuhnja, maka betjak
kustalah itu. Melihat hal itu hendaknja
imam menjatakan dia nadjis.
4 Apabila ada telau putih pada tubuhnja,
tapi tidak kelihatan sebagai tjawak dan
bulu roma tidak mendjadi putih, maka
hendaknja orang itu dikurung oleh imam
tudjuh hari lamanja.
5 Pada hari ketudjuh hendaklah imam
itu melihatnja sekali lagi. Djika betjak
itu tetap sama nampaknja dan betjak itu
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tidak merojak dikulit, maka orang itupun
harus dikurung sekali lagi oleh imam
tudjuh hari lamanja.
6 Pada hari ketudjuh hendaklah imam
itu melihat dia sekali lagi dan djika
betjak itu nampaknja pudar dan betjak
itu tidak merojak dikulit, maka iapun
harus dinjatakan tahir; betik-betiklah
itu. Hendaklah orang itu mentjutji
pakaiannja, lalu ia tahir.
7 Tetapi djika betik-betik itu merojak
dikulit setelah orang itu memperlihatkan
diri kepada imam untuk dinjatakan tahir,
maka sekali lagi ia harus memperlihatkan
diri kepada imam.
8 Hendaklah imam itu melihatinja dan
djika nampaknja betik-betik itu merojak
dikulit, maka haruslah ia dinjatakan
nadjis oleh imam itu; kustalah itu.
9 Apabila bala kusta ada pada
seseorang, hendaknja ia dibawa kepada
imam.
10 Hendaklah imam melihatinja, dan
djika pada kulitnja nampak puru
putih jang sudah membuat bulu roma
mendjadi putih atau dipuru itu tumbuh
daging kelebihan,
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kusta lamalah itu pada kulit
tubuhnja. Imampun harus menjatakan
dia nadjis. Tapi ia tidak usah dikurung,
sebab sudah njata nadjis.
12 Apabila kusta bangkit diseluruh
kulit dan kusta itupun sudah menutupi
seluruh kulit orang jang kena itu mulai
dengan kepala hingga dengan kakinja
sekedar dilihat imam,
13 maka hendaklah imam itu melihati
dia, dan kalau nampaknja kusta itu
sungguh menutupi seluruh tubuhnja, lalu
orang jang kena itupun harus ia njatakan
tahir. Seluruhnja ia telah mendjadi putih,
djadi tahirlah ia.
14 Tetapi pada hari kelihatan padanja
ada daging kelebihan, maka ia mendjadi
nadjis.
15 Melihat daging kelebihan itu imam
harus menjatakan dia nadjis. Daging
kelebihan itu adalah nadjis dan kustalah
itu.
16 Akan tetapi djika daging kelebihan
itu mendjadi putih pula, hendaklah ia
menghadap imam.
17 Hendaklah imam itu melihatinja dan
kalau orang jang kena itu nampaknja
telah mendjadi putih, maka orang jang

Imamat 13.18–23

59

kena itu harus dinjatakan tahir oleh
imam itu, lalu tahirlah ia.
18 Apabila ada bisul pada kulit tubuh
jang sudah sembuh
19 dan ditempat bisul itu ada puru putih
atau telau jang putih kemerah-merahan,
maka hendaknja itu diperlihatkan
kepada imam.
20 Hendaklah imam itu melihatinja dan
djika puru atau telau itu nampak njata
lebih dalam letaknja dari kulit dan bulu
romanja telah mendjadi putih, maka
imam itu harus menjatakan dia nadjis.
21 Akan tetapi djika setelah dilihati oleh
imam ternjata tidak nampak padanja
bulu roma jang putih dan tidak lebih
dalam letaknja daripada kulit bahkan
sudah mendjadi pudar, hendaklah orang
itu lalu dikurung oleh imam itu tudjuh
hari lamanja.
22 Djika penjakit itu lalu merojak dikulit,
maka orang itupun harus dinjatakan
nadjis oleh imam itu; bala (kusta) lah
itu.
23 Tetapi djika telau itu tetap sama
sadja dan tidak merojak, maka bekas
bisullah itu; imam itu harus menjatakan
dia tahir.
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apabila pada kulitnja ada
luka angus dan padanja terdapat
daging kelebihan, jaitu panau putih
kemerah-merahan atau putih,
25 hendaknja itu dilihati oleh imam.
Djika nampaknja bulu roma ditelau itu
telah mendjadi putih dan njata lebih
dalam letaknja dari pada kulit, nistjaja
kustalah itu jang bangkit dalam luka
itu. Imam itupun harus menjatakan dia
nadjis; kustalah itu.
26 Tetapi djika setelah dilihati oleh imam
nampaknja ditelau itu tidak ada bulu
roma putih dan lukanjapun tidak lebih
dalam letaknja dari pada kulit sedangkan
telah mendjadi pudar, maka hendaknja
orang itu dikurung oleh imam itu tudjuh
hari lamanja.
27 Pada hari ketudjuh hendaknja ia
dilihati oleh imam itu. Djika penjakit
itu merojak dikulit, ia harus dinjatakan
nadjis oleh imam itu; kustalah itu.
28 Tetapi djika telau itu tetap sama sadja
dan tidak merojak dikulit melainkan
telah mendjadi pudar, nistjaja hanja
puru luka angus sadjalah itu. Imam itu
harus menjatakan dia tahir, sebab bekas
luka angus sadjalah itu.
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seorang prija atau wanita ada
betjak pada kepalanja atau didjanggut,
30 hendaknja betjak itu dilihati oleh
imam. Djika nampaknja itu njata lebih
dalam letaknja dari pada kulit dan
padanja ada bulu roma jang perang dan
djarang, haruslah ia dinjatakan nadjis
oleh imam itu. Itu adalah kelemumur,
jaitu kusta kepala atau djanggut.
31 Tetapi djika betjak itu setelah dilihati
oleh imam nampaknja tidak njata lebih
dalam letaknja dari pada kulit dan tidak
ada bulu roma hitam padanja, hendaknja
orang jang kena kelemumur itu dikurung
oleh imam itu tudjuh hari lamanja.
32 Pada hari ketudjuh hendaklah imam
itu melihati betjak itu sekali lagi. Djika
nampaknja kelemumur itu tidak merojak
dan tidak ada bulu roma perang padanja
dan lagi kelemumur itu ternjata tidak
lebih dalam letaknja dari pada kulit,
33 hendaklah orang itu bertjukur tapi
kelemumur itu djanganlah ditjukur. Maka
orang jang kena kelemumur itupun
harus dikurung sekali lagi oleh imam itu
tudjuh hari lamanja.
34 Pada hari ketudjuh hendaklah
imam itu melihati kelemumur itu lagi.
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Djika nampaknja tidak merojak dikulit
dan njata tidak lebih dalam letaknja
daripada kulit, maka orang itupun
harus dinjatakan tahir oleh imam itu.
Hendaklah ia mentjutji pakaiannja, lalu
ia tahir.
35 Akan tetapi djika kelemumur itu
betul-betul merojak pada kulit setelah ia
dinjatakan tahir,
36 dan setelah dilihati oleh imam
nampaknja kelemumur itu merojak
dikulit, maka imam itu tidak usah
mentjari lagi bulu roma perang itu.
Orang itu nadjis.
37 Tetapi djika sekedar dilihatnja,
kelemumur itu tetap sama sadja dan
bulu roma hitam tumbuh padanja,
nistjaja kelemumur itu sudah sembuh
dan tahirlah ia. Imam itu harus
menjatakan dia tahir.
38 Ataupun apabila seorang prija
atau wanita ada pada kulit tubuhnja
telau-telau, jakni telau-telau putih,
39 hendaknja telau-telau itu dilihati
oleh imam. Djika pada kulit tubuhnja
nampaknja telau-telau jang putih
memudar, maka panau biasa sadjalah
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jang bangkit pada kulit itu dan tahirlah
ia.
40 Apabila kepala seorang prija
mendjadi botak, maka ia bergundul
sadja dan tahirlah ia.
41 Apabila bagian depan kepalanja
mendjadi botak, maka ia sulah dan
tahirlah ia.
42 Akan tetapi djika pada tempat
gundul atau sulah itu ada betjak putih
kemerah-merahan, nistjaja kustalah itu
jang bangkit ditempat gundul atau sulah
itu.
43 Hendaknja betjak itu dilihati oleh
imam dan djika ditempat gundul
atau sulah itu nampak puru betjak
putih-kemerah-merahan jang kelihatan
seperti kusta kulit tubuh,
44 nistjaja orang berpenjakit kustalah
ia dan nadjis. Imam itupun harus
menjatakan dia nadjis. Bala (kusta) itu
ada pada kepalanja.
45 Orang kusta jang kena oleh bala itu,
pakaiannja harus berkojak-kojak dan
rambut kepalanja terurai dan kumisnja
harus berselubung. Nadjis! Nadjis! harus
diserukannja.

Imamat 13.46–52
46 Selama
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ia kena bala itu ia tetap
nadjis. Ia harus diam terpentjil; tempat
tinggalnja diluar perkemahan.
47 Apabila pada sehelai pakaian, baik
kambeli baik lenan, ada bala kusta,
48 pada lungsin atau pada pakan
pakaian lenan atau kambeli itu, ataupun
pada kulit atau perabot kulit apa sadja,
49 dan djika betjak itu kehidjau-hidjauan
atau kemerah-merahan pada pakaian
atau kulit, baik pada lungsin baik pada
pakan, atau pada perabot kulit apa
sadja, maka bala kustalah itu. Hendaknja
itu diperlihatkan kepada imam.
50 Hendaklah imam itu melihati betjak
itu dan mengurung barang itu tudjuh
hari lamanja.
51 Pada hari ketudjuh hendaklah ia
sekali lagi melihati betjak itu. Djika
betjak itu sudah merojak pada pakaian
itu, baik pada lungsin baik pada pakan,
atau pada kulit atau segala sesuatu
jang dibuat dari kulit untuk pergunaan
apa sadja, nistjaja kusta djahatlah itu.
Barang itu nadjis.
52 Haruslah ia membakar pakaian itu,
baik lungsin maupun pakannja, baik
kambeli maupun lenan dan segenap

Imamat 13.53–57

65

perabot kulit jang kena bala itu, sebab
kusta djahatlah itu. Dalam api harus
dibakar.
53 Djika setelah dilihati oleh imam
nampaknja betjak itu tidak merojak
pada pakaian itu, baik pada lungsin baik
pada pakannja, atau pada perabot kulit
apa sadja,
54 hendaklah imam itu memerintah
tjutji barang itu lalu mengurung barang
itu sekali lagi tudjuh hari lamanja.
55 Setelah ditjutji hendaklah imam itu
melihati barang jang kena itu dan djika
nampaknja betjak itu tidak berubah,
sekalipun betjak itu tidak merojak djuga,
namun nadjislah barang itu dan harus
kamu bakar dalam api. Sebab sudah
termakan, entah disebelah dalam entah
disebelah luar.
56 Djika setelah dilihati oleh imam itu
nampaknja betjak itu memudar setelah
ditjutji, hendaklah ia merabitnja dari
pakaian atau kulit itu, baik dari lungsin
baik dari pakan.
57 Akan tetapi djika betjak itu kemudian
memperlihatkan diri lagi pada pakaian,
baik pada lungsin baik pada pakannja,
atau pada perabot kulit apa sadja,
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nistjaja jang bangkit itu kustalah.
Barang jang kena bala itu harus kamu
bakar dalam api.
58 Adapun pakaian, entah lungsin entah
pakan, atau perabot kulit mana sadja
jang balanja hilang setelah ditjutji adalah
tahir, asal ditjutji sekali lagi.
59 Itulah hukumnja bala kusta pada
pakaian, entah kambeli entah lenan,
pada lungsin atau pada pakannja, atau
pada perabot kulit apa sadja, untuk
menjatakannja tahir atau nadjis.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Inilah hukumnja perihal orang kusta
pada hari pentahirannja: Hendaknja ia
diatur kepada imam.
3 Imam lalu akan keluar dari
perkemahan. Setelah imam itu
melihatinja dan nampak bala kusta itu
sudah sembuh, sudah lenjap dari orang
kusta itu,
4 maka hendaklah imam itu
memerintahkan ambilkan orang
jang hendak ditahirkan itu dua ekor
burung jang hidup dan tahir dan djuga
kaju aras, kirmizi merah lembajung dan
tsufa.
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imam itu akan
memerintahkan sembelih seekor
burung diatas bedjana beling dengan air
jang hidup.
6 Burung jang hidup satunja akan
diambilnja bersama dengan kaju aras,
kirmizi merah lembajung dan tsufa itu,
lalu mentjelupkannja bersama-sama
dengan burung jang hidup itu kedalam
darah burung jang telah disembelih
diatas air jang hidup itu.
7 Sampai tudjuh kali ia akan
merendjiskannja kepada orang
jang hendak ditahirkan dari penjakit
kusta itu. Dengan demikian ia akan
mentahirkan dia. Burung jang hidup
itu hendaklah ia lepaskan di padang
terbuka.
8 Orang jang ditahirkan itu hendaknja
mentjutji pakaiannja, mentjukur
segenap rambut-bulunja dan mandi
didalam air, lalu ia tahir. Kemudian ia
boleh masuk perkemahan, tapi tudjuh
hari lamanja ia harus tinggal diluar
kemahnja.
9 Pada hari ketudjuh haruslah ia
mentjukur segenap rambut kepalanja,
djanggutnja dan alisnja; seluruh rambut-
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bulunja harus ia tjukur. Lalu ia harus
mentjutji pakaiannja dan memandikan
tubuhnja dengan air, lalu ia tahir.
10 Pada hari kedelapan hendaklah ia
mengambil dua ekor anak domba jang
tak bertjatjat dan lagi seekor anak
domba betina jang belum satu tahun
umurnja dan tak bertjatjat dan djuga
pati tepung tiga persepuluh efa, jang
diaduk dengan minjak, akan kurban
santapan, dan minjak selog.
11 Orang jang ditahirkan itu bersama
dengan kesemuanja itu hendaknja
ditempatkan oleh imam jang
mentahirkan itu dihadirat Jahwe
pada pintu kemah pertemuan.
12 Lalu imam itupun akan
mengambil seekor anak domba
dan mengundjukkannja akan kurban
pelunas salah bersama dengan minjak
selog itu. Itu akan ditatangnja sebagai
kurban timangan kehadapan Jahwe.
13 Anak domba itu hendaklah ia
sembelih ditempat kurban penebus
dosa dan kurban bakar disembelih, jaitu
ditempat jang kudus, sebab seperti
halnja kurban penebus dosa demikian

Imamat 14.14–18
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pula kurban pelunas salah mendjadi
bagian imam. Mahakuduslah itu.
14 Kemudian hendaklah imam itu
mengambil sebagian dari darah kurban
pelunas salah itu dan melumasi
dengannja tjuping telinga kanan orang
jang ditahirkan itu dan djuga empu
tangan kanan dan empu kaki kanannja.
15 Lalu hendaklah imam itu mengambil
sebagian dari minjak selog itu dan
menuangkannja keatas telapak tangan
kirinja sendiri.
16 Imam akan mentjelupkan djari
kanannja didalam minjak ditangan
kirinja dan dengan djarinja merendjiskan
minjak itu dihadirat Jahwe sampai tudjuh
kali.
17 Dengan sebagian dari minjak jang
tersisa ditelapak tangannja itu ia akan
melumasi tjuping telinga kanan orang
jang ditahirkan itu dan djuga empu
tangan kanan dan empu kaki kanannja,
jaitu diatas darah kurban pelunas salah
itu.
18 Sisa minjak ditelapak tangannja
itu hendaklah imam itu tjurahkan
diatas kepala orang jang ditahirkan itu.

Imamat 14.19–23
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Demikian imam itu akan mentjeriakan
dia dihadirat Jahwe.
19 Maka hendaklah imam itu
menjediakan kurban penebus dosa
jang mentjeriakan orang jang ditahirkan
dari kenadjisannja itu. Sesudah itu
hendaklah kurban bakar disembelih.
20 Kurban bakar serta kurban santapan
itu hendaklah imam sampaikan diatas
mesbah dan dengan demikian imam itu
akan mentjeriakan dia, lalu ia tahir.
21 Djikalau orang itu miskin-papa dan
harta-bendanja tidaklah tjukup, maka ia
boleh djuga mengambil seekor domba
akan kurban pelunas salah, sebagai
kurban timangan, untuk mentjeriakan
dia, bersama-sama dengan pati tepung
sepersepuluh efa jang diaduk dengan
minjak akan kurban santapan, serta
minjak selog.
22 Dan djuga dua ekor burung tekukur
atau dua ekor burung merpati muda,
jang mampu dibiajainja. Seekor
mendjadi kurban penebus dosa dan
seekor lagi kurban bakar.
23 Pada hari kedelapan hendaknja
semuanja itu dibawanja kepada imam

Imamat 14.24–28
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untuk pentahirannja, jakni pada pintu
kemah pertemuan dihadirat Jahwe.
24 Hendaklah imam mengambil anak
domba itu akan kurban pelunas salah
beserta dengan minjak selog itu. Itu lalu
akan ditatang imam itu sebagai kurban
timangan kehadapan Jahwe.
25 Anak domba kurban pelunas salah
itu akan disembelihnja dan imam itupun
akan mengambil sebagian dari darah
kurban pelunas salah itu dan dengannja
melumasi tjuping telinga kanan orang
jang ditahirkan itu dan djuga empu
tangan kanan dan empu kaki kanannja.
26 Sebagian dari minjak itu akan dituang
oleh imam itu keatas telapak tangan
kirinja sendiri.
27 Dengan djari kanannja imam itu akan
merendjiskan sedikit dari minjak jang
ada ditelapak tangan kirinja dihadirat
Jahwe sampai tudjuh kali.
28 Dengan sebagian dari minjak jang
tersisa ditelapak tangannja imam itu
akan melumasi tjuping telinga kanan
orang jang ditahirkan itu dan djuga
empu tangan kanan dan empu kaki
kanannja ditempat darah kurban pelunas
salah itu.

Imamat 14.29–35
29 Sisa
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minjak ditelapak tangannja
itu hendaklah imam itu tjurahkan
keatas kepala orang jang ditahirkan
itu. Demikian ia akan mentjeriakan dia
dihadirat Jahwe.
30 Seekor dari burung tekukur atau
merpati muda jang mampu dibiajainja
itu hendaklah disediakan,
31 seekor akan kurban penebus dosa
dan seekor lagi akan kurban bakar - jaitu
apa jang mampu dibiajainja - bersamasama dengan kurban santapan itu.
Demikian imam itu akan mentjeriakan
orang jang ditahirkan itu dihadirat
Jahwe.
32 Itulah hukumnja bagi orang jang
kena bala kusta dan jang tidak mampu
membiajai pentahirannja.
33 Bersabdalah Jahwe kepada Musa dan
Harun demikian:
34 Setelah kamu tiba dinegeri
Kena'an, jang hendak Kuanugerahkan
kepadamu mendjadi milik, dan Aku lalu
menimpakan bala kusta pada salah satu
rumah dinegeri jang akan kamu miliki
itu,
35 maka hendaklah pemilik rumah
itu pergi memberitahu imam dengan
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berkata: Ada sesuatu dirumahku jang
nampaknja seperti bala itu.
36 Maka imampun harus memerintahkan
kosongkan rumah itu sebelum imam
itu datang untuk melihati bala itu,
agar djangan sesuatupun dirumah itu
mendjadi nadjis. Setelah demikian
terdjadi, lalu imam itu akan datang
melihat rumah itu.
37 Hendaklah ia melihati bala itu dan
djika didinding rumah itu nampak
lekuk-lekuk jang kehidjau-hidjauan atau
kemerah-merahan dan jang njata lebih
dalam letaknja dari pada dinding itu,
38 imam itu lalu akan keluar dari rumah
itu lewat pintu rumah dan menutup
rumah itu tudjuh hari lamanja.
39 Pada hari ketudjuh hendaklah imam
itu kembali dan melihatinja. Djika
nampaknja bala itu sudah merojak
didinding rumah,
40 imam itu akan memerintahkan
redjang batu-batu jang ada bala itu
padanja dan buang diluar kota ditempat
jang nadjis.
41 Rumah itu akan disuruhnja kukur
disebelah dalam seluruhnja. Lepa jang

Imamat 14.42–47
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dikukur itu hendaknja ditjurahkan diluar
kota ditempat jang nadjis.
42 Hendaklah orang lalu mengambil
batu-batu lain jang harus dipasang
sebagai ganti batu-batu jang lama itu.
Djuga hendaknja diambil lepa jang lain
untuk melepa rumah itu.
43 Djika bala itu kembali bangkit
dirumah itu setelah batu-batu itu
diredjang dan rumah itu dikukur dan
dilepa,
44 imam itu harus datang lagi untuk
melihatinja. Djika nampaknja bala itu
merojak dirumah itu, nistjaja kusta
djahatlah jang terdapat dirumah itu.
Nadjislah itu.
45 Rumah itu lalu dirobohkan, baik
batu dan kajunja maupun lepanja.
Kesemuanja itu harus diangkut keluar
kota ketempat jang nadjis.
46 Barang siapa masuk rumah itu
selama tertutup nadjislah ia hingga
petang.
47 Dan barang siapa tidur dirumah itu
harus mentjutji pakaiannja dan orang
jang makan dirumah itupun harus
mentjutji pakaiannja.

Imamat 14.48–53
48 Tetapi
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apabila imam itu datang untuk
melihatinja dan kemudian nampaklah
bala itu tidak merojak dirumah itu
setelah dilepa, maka imam itu harus
menjatakan rumah itu tahir, sebab
balanja sudah sembuh.
49 Untuk memurnikan rumah itu
hendaklah ia mengambil dua ekor
burung, kaju aras, kirmizi merah
lembajung dan tsufa.
50 Kemudian ia akan menjembelih
seekor burung diatas bedjana beling
dengan air jang hidup.
51 Kaju aras, tsufa dan kirmizi merah
lembajung itu akan diambilnja bersama
dengan burung jang telah disembelih
itu dan mentjelupkan kesemuanja
itu kedalam darah burung jang telah
disembelih itu dan djuga kedalam
air jang hidup itu. Iapun lalu akan
merendjiskannja pada rumah itu sampai
tudjuh kali.
52 Dengan demikian ia akan
memurnikan rumah itu dengan
darah burung, air jang hidup, kaju aras,
tsufa dan kirmizi merah lembajung itu.
53 Burung jang hidup itu hendaklah
dilepaskan diluar kota dipadang terbuka.

Imamat 14.54–15.5
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Demikian ia akan mentjeriakan rumah
itu, jang lalu tahir.
54 Itulah hukumnja perihal setiap kusta,
kelemumur,
55 kusta pakaian dan rumah,
56 puru, ruam, telau-telau
57 untuk menundjukkan bilamana
sesuatu nadjis dan bilamana tahir
adanja. Itulah hukumnja kusta.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
dan Harun demikian:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Apabila ada salah seorang prija beser
mani, maka besernja itu nadjis adanja.
3 Beginilah hal kenadjisannja lantaran
besernja itu: Entah tubuhnja
membiarkan mani mengalir, entah
sudah tersumbat tubuhnja oleh beser
maninja, nadjislah ia.
4 Setiap pembaringan tempat telah
berbaringlah orang jang beser mani
mendjadi nadjis, dan barang apa sadja
tempat ia telah duduk mendjadi nadjis.
5 Barang siapa menjentuh
pembaringannja hendaknja mentjutji
pakaiannja dan mandi dalam air dan ia
nadjis hingga petang.
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6 Barang
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siapa duduk ditempat jang
telah diduduki oleh orang jang beser
mani hendaknja mentjutji pakaiannja
dan mandi dalam air dan ia nadjis hingga
petang.
7 Barang siapa menjentuh tubuh orang
jang beser mani hendaknja mentjutji
pakaiannja dan mandi dalam air dan ia
nadjis hingga petang.
8 Apabila orang jang beser mani
meludahi orang jang tahir hendaknja
jang tahir itu mentjutji pakaiannja dan
mandi dalam air dan ia nadjis hingga
petang.
9 Setiap sela jang ditunggangi oleh
orang jang beser mani mendjadi nadjis.
10 Barang siapa menjentuh barang
apa sadja jang pernah ada dibawahnja
mendjadi nadjis hingga petang, dan jang
mengangkat itu hendaknja mentjutji
pakaiannja dan mandi dalam air dan ia
nadjis hingga petang.
11 Barang siapa menjentuh orang
jang beser mani tanpa membasuh
tangannja dengan air hendaknja
mentjutji pakaiannja dan mandi dalam
air dan ia nadjis hingga petang.

Imamat 15.12–17
12 Beling
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jang disentuh oleh orang jang
beser mani hendaknja dipetjahkan dan
perabot kaju hendaknja dibilasi dengan
air.
13 Apabila orang jang beser mani
tahir dari beser maninja hendaklah
ia lalu membilang tudjuh hari untuk
pentahirannja dan kemudian mentjutji
pakaiannja dan memandikan tubuhnja
dengan air jang hidup, lalu ia tahir.
14 Pada hari kedelapan hendaklah ia
mengambilkan dirinja dua ekor burung
tekukur atau dua ekor burung merpati
muda dan lalu menghadap Jahwe
pada pintu kemah pertemuan dan
menjerahkannja kepada imam.
15 Imam itu akan menjediakannja,
seekor akan kurban penebus dosa dan
seekor akan kurban bakar. Demikian
imam itu akan mentjeriakan dia dihadirat
Jahwe dari beser maninja.
16 Apabila pada seorang prija
keluarlah pantjaran mani hendaknja ia
memandikan seluruh tubuhnja dengan
air dan ia nadjis hingga petang.
17 Pakaian dan kulit mana sadja jang
kena pantjaran mani itu harus ditjutji
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dengan air dan nadjislah itu hingga
petang.
18 Apabila seorang wanita dan prija
berseketiduran dengan pantjaran mani,
hendaklah mereka lalu mandi dalam air
dan mereka nadjis hingga petang.
19 Apabila seorang wanita berdarah,
jaitu ada tjutjuran darah pada tubuhnja,
maka tudjuh hari lamanja ia ada
dalam keadaan haid. Barang siapa
menjentuhnja mendjadi nadjis hingga
petang.
20 Barang apa sadja tempat ia berbaring
dalam keadaan haidnja mendjadi
nadjis dan barang apa tempat ia duduk
mendjadi nadjis.
21 Barang siapa menjentuh
pembaringannja hendaknja mentjutji
pakaiannja dan mandi dalam air dan ia
nadjis hingga petang.
22 Barang siapa menjentuh barang apa
sadja tempat ia telah duduk hendaknja
mentjutji pakaiannja dan mandi dalam
air dan ia nadjis hingga petang.
23 Apabila ada barang sesuatu diatas
pembaringannja atau diatas barang
apa sadja tempat ia telah duduk, maka

Imamat 15.24–29
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dengan menjentuhnja orang mendjadi
nadjis hingga petang.
24 Apabila seorang prija berseketiduran
dengannja, maka ia kena haidnja dan
mendjadi nadjis tudjuh hari lamanja dan
setiap pembaringan tempat ia berbaring
mendjadi nadjis.
25 Apabila seorang wanita berdarah
agak lama diluar waktu haidnja atau
apabila ia mendarah lebih lama dari
pada waktu haidnja, maka selama ia
mendarah ia nadjis seperti pada masa
haidnja; nadjislah ia.
26 Setiap pembaringan tempat ia
berbaring selama ia mendarah mendjadi
nadjis seperti halnja pembaringan
dimasa haidnja; dan barang apa sadja
tempat ia telah duduk mendjadi nadjis
seperti halnja dimasa haidnja.
27 Barang siapa menjentuh tempat itu
mendjadi nadjis; hendaklah ia mentjutji
pakaiannja dan mandi dalam air dan ia
nadjis hingga petang.
28 Tetapi setelah wanita itu tahir dari
darahnja hendaklah ia membilang tudjuh
hari lagi; sesudah itu ia tahir.
29 Pada hari kedelapan hendaklah ia
mengambilkan dirinja dua ekor burung
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81

tekukur atau dua ekor burung merpati
muda dan membawanja kepada imam
pada pintu kemah pertemuan.
30 Imam itu akan menjediakannja,
seekor akan kurban penebus dosa dan
seekor akan kurban bakar. Demikian
imam itu akan mentjeriakan dia dihadirat
Jahwe dari darah kenadjisannja.
31 Dengan demikian kamu akan
mengerakkan bani Israil dari
kenadjisannja, sehingga mereka
tidak mati akibat kenadjisannja karena
mentjemarkan kediamanKu jang ada
ditengah-tengah mereka.
32 Itulah hukumnja bagi orang jang
beser mani atau jang mengeluarkan
pantjaran mani dan mendjadi nadjis
karenanja;
33 bagi wanita jang berdarah dalam
haidnja, bagi laki-laki atau perempuan
jang ada tjutjuran mani atau darah
dan bagi prija jang bersetubuh dengan
wanita jang nadjis.
1 Bersabdalah Jahwe kepada
Musa, setelah kedua putera Harun
itu meninggal, dikala mereka mendekati
hadirat Jahwe dan lalu meninggal.
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bersabdalah Jahwe kepada
Musa: Berbitjaralah dengan Harun,
kakakmu: Djangan sekali-kali ia masuk
kedalam tempat kudus dibelakang tabir
itu sampai kehadapan penutup jang
ada diatas peti perdjandjian itu, agar
ia djangan mati. Sebab nampaklah Aku
diatas penutup itu didalam awan.
3 Dengan tjara ini sadjalah Harun boleh
masuk kedalam tempat kudus itu:
dengan seekor lembu djantan muda
akan kurban penebus dosa dan seekor
domba djantan akan kurban bakar.
4 Haruslah ia mengenakan badju-dalam
lenan jang sutji dan seluar lenan pada
tubuhnja serta bersandangkan tjindai
lenan dan membulang bulang hulu
lenan. Dan dandanan kudus itu akan
dikenakannja setelah ia memandikan
tubuhnja dalam air.
5 Dari pihak himpunan bani Israil
hendaklah ia menerima dua ekor
kambing djantan akan kurban penebus
dosa dan seekor domba djantan akan
kurban bakar.
6 Hendaklah Harun mengundjukkan
lembu djantan kurban penebus dosanja
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sendiri dan mentjeriakan dirinja sendiri
serta keluarganja.
7 Kemudian ia harus mengambil kedua
kambing djantan dan menempatkannja
dihadirat Jahwe pada pintu kemah
pertemuan.
8 Lalu Harun akan membuang undi
mengenai kedua kambing djantan itu:
satu undi untuk Jahwe dan satu lagi bagi
'Azazel.
9 Kambing djantan jang kena undi
Jahwe harus diundjukkannja dan
disediakannja akan kurban penebus
dosa.
10 Kambing djantan jang kena undi
'Azazel harus ia tempatkan hidup-hidup
dihadirat Jahwe untuk mentjeriakannja
dan lalu mengirimkannja kepada 'Azazel
dipadang gurun.
11 Kemudian Harun mengundjukkan
lembu djantan kurban penebus dosa
untuk dirinja sendiri dan mentjeriakan
dirinja serta keluarganja; lembu djantan
kurban penebus dosa itu hendaklah ia
sembelih.
12 Iapun harus mengambil sebuah
perukupan penuh arang berapi dari atas
mesbah dihadirat Jahwe itu, lalu mengisi
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kedua kerung tangannja dengan dupa
halus jang harum semerbak. Semuanja
harus dibawa masuk kebelakang tabir.
13 Dupa itu hendaklah ia taruh diatas
api dihadirat Jahwe, sehingga asap dupa
itu menjaput penutup diatas kesaksian
itu, dan ia takkan mati.
14 Hendaklah ia mengambil sebagian
dari darah lembu djantan itu dan
dengan djarinja merendjiskannja diatas
permukaan penutup itu, dibagian
depan, dan dimuka penutup itu harus ia
merendjiskan darah itu dengan djarinja
sampai tudjuh kali.
15 Sesudah itu hendaklah ia
menjembelih kambing djantan
kurban penebus dosa untuk rakjat dan
membawa darahnja masuk kebelakang
tabir itu dan diperbuatnja dengan
darah itu sebagaimana telah diperbuat
dengan darah lembu djantan itu dengan
merendjiskannja diatas dan dimuka
penutup itu.
16 Demikian ia akan mentjeriakan
tempat kudus itu lantaran kenadjisan
bani Israil serta kesalahan dan
segala dosanja. Demikianpun harus
ia berbuat berkenaan dengan kemah
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pertemuan jang tinggal pada mereka
ditengah-tengah segala kenadjisannja.
17 Tidak boleh ada seorangpun djua
dalam kemah pertemuan itu semendjak
ia masuk kedalam untuk mentjeriakan
tempat kudus itu sampai ia keluar lagi.
Setelah ia mentjeriakan dirinja sendiri
serta keluarganja dan segenap djemaah
Israil,
18 hendaklah ia lalu keluar ke mesbah
jang ada dihadirat Jahwe itu untuk
mentjeriakannja. Ia harus mengambil
sebagian dari darah lembu djantan dan
dari kambing djantan itu dan melumasi
dengannja tanduk-tanduk sekeliling
mesbah itu.
19 Sebagian dari darah itu harus
direndjiskannja diatasnja dengan djarinja
sampai tudjuh kali. Demikianlah ia akan
mentahirkan serta menguduskannja dari
kenadjisan bani Israil.
20 Setelah tempat kudus, kemah
pertemuan dan mesbah itu selesai
ditjeriakan, hendaklah ia lalu
mendekatkan kambing djantan
jang hidup itu.
21 Hendaklah Harun menumpangkan
kedua tangannja diatas kepala kambing

Imamat 16.22–26

86

djantan jang hidup itu dan mengaku
atasnja segala kesalahan bani Israil,
segenap pelanggaran mereka dan
semua kenadjisannja. Dengan demikian
ditaruhnja semua diatas kepala kambing
djantan itu, jang lalu harus dikirimkan
kepadang gurun dengan perantaraan
seseorang jang telah siap-sedia.
22 Kambing djantan itu akan membawa
serta segala kesalahan mereka kenegeri
jang mati. Kambing djantan itu harus
dilepaskan dipadang gurun.
23 Sehabis itu Harunpun masuk kemah
pertemuan dan menanggalkan pakaian
jang dikenakannja waktu masuk
ketempat kudus itu. Dan pakaian itu
harus ditinggalkannja disitu.
24 Lalu iapun harus memandikan
tubuhnja dengan air ditempat jang
kudus dan mengenakan pakaiannja.
Sesudahnja hendaklah ia keluar
untuk menjediakan kurban bakarnja
sendiri dan bakar rakjat. Hendaklah ia
mentjeriakan dirinja sendiri serta rakjat:
25 lemak kurban penebus dosa itu harus
dibakarnja diatas mesbah itu.
26 Orang jang mengantar kambing
djantan untuk 'Azazel itu harus mentjutji
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pakaiannja dan memandikan tubuhnja.
Sesudah demikian ia boleh masuk
perkemahan itu.
27 Adapun lembu djantan penebus
dosa itu dan kambing djantan penebus
dosa itu, jang darahnja sudah dibawa
masuk kedalam tempat kudus untuk
mentjeriakannja, harus dibawa keluar
dari perkemahan dan dibakar dalam api,
jaitu kulitnja, dagingnja dan kotorannja.
28 Orang jang membakarnja harus
mentjutji pakaiannja dan memandikan
tubuhnja. Sesudah demikian ia boleh
masuk keperkemahan itu.
29 Ini mendjadi suatu ketetapan abadi
bagi kamu. Dalam bulan ketudjuh,
tanggal sepuluh bulan itu hendaklah
kamu merendahkan dirimu dan
pekerdjaan hari kerdja tidak boleh
kamu lakukan, baik oleh warga bangsa
maupun oleh perantau jang merantau
ditengah-tengah kamu.
30 Sebab pada hari itu kamu akan
ditjeriakan untuk mentahirkan kamu;
dari segala dosa kamu akan ditahirkan
dihadirat Jahwe.
31 Hari itu hari Sabat, hari istirahatlah
bagi kamu dan hendaklah kamu
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merendahkan dirimu. Ketetapan
abadilah itu.
32 Imam jang diurapi dan ditahbiskan
untuk keimaman akan ganti ajahnja
harus mengadakan upatjara pentjeriaan
itu. Ia harus mengenakan pakaian lenan,
jaitu pakaian kudus.
33 Ia akan mentjeriakan tempat
mahakudus, kemah pertemuan dan
mesbah. Ia akan mentjeriakan para
imam dan segenap rakjat djemaah.
34 Ketetapan abadilah itu bagi kamu
untuk mentjeriakan segala dosa bani
Israil sekali setahun. Orang lalu berbuat
sebagaimana jang diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan Harun serta
anak-anaknja dan semua bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Inilah apa jang diperintahkan Jahwe
dengan berkata:
3 Setiap orang bani Israil jang
menjembelih seekor lembu djantan,
atau anak domba atau kambing didalam
perkemahan atau jang menjembelihnja
diluar perkemahan
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tidak membawanja kepintu
kemah pertemuan untuk diundjukkan
sebagai kurban kepada Jahwe didepan
kediaman Jahwe - hal itu diperhitungkan
kepada orang itu sebagai utang darah. Ia
telah menumpahkan darah maka orang
itupun harus ditumpas dari bangsanja.
5 Maksudnja ialah supaja bani Israil
membawa kurban sembelihan jang
biasa mereka persembahkan dipadang
terbuka. Seharusnja itu mereka bawa
kepada Jahwe, pada pintu kemah
pertemuan kepada imam untuk
dipersembahkan kepada Jahwe sebagai
kurban sjukur.
6 Imam harus memertjikkan darahnja
diatas mesbah Jahwe pada pintu kemah
pertemuan dan lemaknja harus ia bakar
akan harum jang memadakan Jahwe.
7 Mereka tidak boleh lagi
mempersembahkan kurban sembelihan
mereka kepada para puaka jang mereka
buntuti. Ketetapan abadilah itu bagi
mereka, turun-temurun.
8 Hendaklah kaukatakan kepada
mereka: Setiap orang dari keluarga
Israil atau dari kaum perantau jang
ada ditengah-tengah mereka, jang
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menjampaikan kurban bakar atau
kurban sembelihan
9 dengan tidak membawanja kepintu
kemah pertemuan untuk disediakan bagi
Jahwe, harus ditumpas dari bangsanja.
10 Setiap orang dari keluarga Israil
atau kaum perantau jang ada ditengahtengah mereka jang makan darah
apa sadja - dia jang memakan darah
itu akan Kulawan dan Kutumpas dari
tengah-tengah bangsanja.
11 Sebab njawa machluk ada dalam
darahnja dan itu Kuberikan kepada
kamu untuk mentjeriakan djiwamu
diatas mesbah itu, oleh karena darah
mentjeriakan berkat njawanja.
12 Maka dari itu Aku berkata kepada
bani Israil: Tidak ada seorangpun
dari antara kamu boleh makan darah
dan perantaupun jang merantau
ditengah-tengah kamu tidak boleh
makan darah.
13 Dan barang siapa dari antara bani
Israil atau kaum perantau ditengahtengah kamu jang membawa seekor
binatang atau burung jang boleh
dimakan haruslah ia mentjurahkan
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darahnja dan menutupinja dengan
tanah.
14 Adapun njawa setiap machluk jang
hidup, darahnjalah njawanja. Telah
Kukatakan kepada bani Israil: Darah
machluk manapun djuga tidak boleh
kamu makan. Sebab njawa setiap
machluk ialah darahnja. Setiap orang
jang memakannja harus ditumpas.
15 Barangsiapa, entah warga bangsa
entah perantau, jang makan bangkai
binatang jang mati atau ditjabik-tjabik
hendaknja mentjutji pakaiannja dan
mandi dalam air dan ia nadjis hingga
petang, lalu ia tahir.
16 Tetapi djika ia tidak mentjutji
pakaiannja dan tidak memandikan
tubuhnja, maka ia sendiri menanggung
kesalahannja.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Aku, Jahwe Allahmu.
3 Seperti jang diperbuat orang dinegeri
Mesir, tempat jang telah kamu diami,
djanganlah kamu berbuat; sebagaimana
jang diperbuat orang dinegeri Kena'an
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kemana kamu Kuhantarkan, djanganlah
kamu perbuat. Djanganlah kamu hidup
menurut tata-tjara mereka.
4 HukumKu hendaklah kamu
laksanakan, dan ketetapanKu kamu
tepati agar hidup sedjalan dengannja.
Aku, Jahwe, Allahmu.
5 Hendaklah kamu menepati ketetapan
serta hukumKu, sebab dengan berbuat
demikian manusia akan hidup karenanja.
Akulah Jahwe.
6 Tidak seorangpun boleh mendekati
darah-dagingnja untuk menjingkapkan
kemaluannja. Akulah Jahwe.
7 Kemaluan ajahmu dan kemaluan
ibumu djangan kausingkapkan. Adalah
dia itu ibumu; djangan kausingkapkan
kemaluannja.
8 Kemaluan isteri ajahmu djangan
kausingkapkan. Sebab adalah dia itu
kemaluan ajahmu.
9 Kemaluan saudarimu, puteri ajahmu
atau puteri ibumu, jang lahir dirumah
atau diluar, djangan kausingkapkan
kemaluannja.
10 Kemaluan puteri puteramu atau
puteri puterimu djangan kausingkapkan
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kemaluannja. Sebab kemaluanmu
sendirilah mereka itu.
11 Kemaluan puteri isteri ajahmu,
jang diperanakkan ajahmu, djangan
kausingkapkan kemaluannja. Adalah dia
itu saudarimu.
12 Kemaluan saudari ajahmu djangan
kausingkapkan. Adalah ia dagingdarahmu.
13 Kemaluan saudari ibumu djangan
kausingkapkan. Sebab daging-darah
ibumulah ia.
14 Kemaluan saudara ajahmu djangan
kausingkapkan; djangan mendekati
isterinja. Adalah dia itu bibimu.
15 Kemaluan menantumu djangan
kausingkapkan. Adalah dia itu isteri
puteramu; djangan kausingkapkan
kemaluannja.
16 Kemaluan isteri saudaramu djangan
kausingkapkan. Adalah dia itu kemaluan
saudaramu.
17 Kemaluan seorang wanita serta
puterinja djangan kausingkapkan.
Puteri puteranja dan puteri puterinja
djangan kauambil untuk kausingkapkan
kemaluannja. Daging-darahmulah
mereka itu; sumbanglah itu.
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wanita djangan kauambil
bersama dengan saudarinja akan isteri
muda untuk kausingkapkan kemaluannja
selama saudarinja masih hidup.
19 Seorang wanita jang nadjis karena
haidnja djangan kaudekati untuk
kausingkapkan kemaluannja.
20 Djanganlah engkau berseketiduran
dengan isteri orang sebangsa; djangan
mentjemarkan diri dengan dia.
21 Dari antara keturunanmu djangan
kauserahkan seorangpun untuk
memudja Molek, agar djangan
kautjemarkan nama Allahmu. Akulah
Jahwe.
22 Dengan lelaki djangan engkau
berseketiduran se-olah-olah dengan
wanita; kengerianlah itu.
23 Djangan engkau berseketiduran
dengan hewan manapun djua; djangan
kautjemarkan dirimu dengannja. Dan
seorang wanita djangan berdiri didepan
seekor binatang untuk bersetubuh
dengannja; odohlah itu.
24 Djangan kamu mentjemarkan
diri dengan kesemuanja itu, sebab
dengan kesemuanja itu mentjemarkan
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diri segala bangsa jang Kuusir dari
hadapanmu.
25 Negeri itu sudah ditjemarkan
dan Aku telah membalas kepadanja
kesalahannja, sehingga negeri itu
memuntahkan penduduknja.
26 Hendaklah kamu menepati ketetapan
serta hukumanKu dan djangan kamu
memperbuat salah satu dari kengerian
itu, baik warga bangsa maupun perantau
jang merantau ditengah-tengah kamu.
27 Sebab segala kengerian itu telah
diperbuat oleh kaum negeri jang ada
disitu sebelum kamu dan negeri itupun
telah ditjemarkan.
28 Djangan-djangan negeri itu
memuntahkan kamu pula oleh
karena kamupun mentjemarkannja,
sebagaimana ia telah memuntahkan
bangsa-bangsa jang ada disitu sebelum
kamu.
29 Sebab barang siapa memperbuat
salah satu dari kengerian-kengerian itu,
jaitu orang jang memperbuatnja akan
ditumpas dari tengah-tengah bangsanja.
30 Djadi hendaklah kamu menepati
peraturan-peraturanKu serta tidak
melakukan ketetapan-ketetapan ngeri,
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jang dilakukan sebelum kamu itu,
agar djangan kamu mentjemarkan diri
dengannja. Aku, Jahwe, Allahmu.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan segenap
himpunan bani Israil dan hendaklah
kaukatakan kepada mereka: Hendaklah
kamu kudus, sebab kuduslah Aku,
Jahwe, Allahmu.
3 Hendaklah tiap-tiap orang gerun
kepada ibu-bapaknja dan menepati hari
SabatKu. Aku, Jahwe, Allahmu.
4 Djanganlah berpaling kepada dewata
dan patung tuangan berhala djangan
kamu buatkan diri. Aku, Jahwe, Allahmu.
5 Apabila kamu mempersembahkan
kurban sjukur kepada Jahwe, hendaklah
kamu persembahkan sedemikian rupa,
sehingga Ia berkenan padamu.
6 Haruslah kurban itu dimakan pada
hari kamu persembahkan dan pada hari
berikutnja. Tetapi apa sadja jang masih
tersisa pada hari ketiga harus dibakar
dalam api.
7 Djikalau sisa itu masih dimakan pada
hari ketiga, maka haramlah itu dan tidak
diperkenankan.
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Imamat 19.8–14
8 Orang

97

jang memakannja akan
menanggung kesalahannja sendiri,
sebab jang kudus, milik Jahwe, telah
ditjemarkannja. Orang itu harus
ditumpas dari kaum sebangsanja.
9 Apabila kamu menuai panenan
negerimu, maka djangan engkau tuai
seluruhnja sehingga kepinggir ladangmu
dan pemungutan susulan panenanmu
djangan kaubuat.
10 Kebun anggurmu djangan kaupetik
sekali lagi dan buah kebun anggurmu
jang gugur djangan kaupungut; itu
harus kaubiarkan bagi kaum miskin dan
perantau. Aku, Jahwe, Allahmu.
11 Djangan mentjuri, djangan
membohong, djanganlah seorangpun
dari antara kamu menipu orang
sebangsa.
12 Djangan angkat sumpah dusta
demi namaKu; dengan demikian kamu
mentjemarkan nama Allahmu, Aku
Jahwe.
13 Djangan menindas sesamamu dan
djangan merampok. Upah buruh djangan
bermalam padamu hingga pagi.
14 Djangan mengutuk orang bisu dan
djangan menaruh batu sandungan
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didepan orang buta, melainkan
hendaklah engkau takut kepada
Allahmu. Akulah Jahwe.
15 Djangan berbuat lalim dalam
memutuskan hukum; djangan
memandang bulu terhadap si papa dan
djangan memihak kepada orang besar.
Dengan adil harus engkau menghakimi
kaum sebangsamu.
16 Diantara kaum sebangsamu djangan
berkeliling sebagai pengumpat; djangan
mempersahadjakan mati sesamamu.
Akulah Jahwe.
17 Djangan bentji dalam hati kepada
saudaramu; orang sebangsamu
hendaklah kautegur dengan terusterang. Dengan demikian engkau tidak
membebani dirimu dengan dosa karena
dia.
18 Djangan rindu dendam, djangan
meradangkan anak-anak bangsamu.
Tjintailah sesamamu seperti dirimu
sendiri. Akulah Jahwe.
19 Hendaklah kamu menepati
ketetapan-ketetapanKu. Djanganlah
ternakmu kauperdjodjohkan dengan
jang berlainan bangsanja. Ladangmu
djangan kautaburi dengan benih jang
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berlainan djenisnja. Pakaian jang dua
matjam kainnja djangan kaukenakan.
20 Apabila seseorang berseketiduran
dengan seorang wanita, sedang wanita
itu sebagai hamba-sahaja diperuntukkan
bagi lelaki lain tapi belum ditebus atau
diberi kebebasan, maka hukuman harus
dikenakan. Tapi mereka tidak perlu mati,
oleh sebab ia belum dibebaskan.
21 Ia harus membawa sebuah kurban
pelunas salah bagi Jahwe kepintu kemah
pertemuan, jakni seekor domba djantan
akan kurban pelunas salah.
22 Dengan domba djantan kurban
pelunas salah itu hendaklah imam
mentjeriakan dia dari dosa jang telah
diperbuatnja itu dihadirat Jahwe. Maka
dosa jang telah diperbuatnja itupun akan
diampuni.
23 Setelah kamu tiba dinegeri itu
dan lalu menanam pelbagai pohon
buah-buahan, maka buahnja harus
kamu anggap sebagai kulupnja; tiga
tahun lamanja buah-buah itu mendjadi
barang berkulup bagi kamu dan tidak
boleh kamu makan.
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dalam tahun keempat semua
buahnja harus dikuduskan dengan
sorak-sorai perajaan pudjian bagi Jahwe.
25 Baru dalam tahun kelima boleh
kamu makan buahnja, jang kiranja terus
akan dihasilkannja bagimu. Aku, Jahwe,
Allahmu.
26 Djangan kamu makan barang
sesuatu dengan darahnja. Kamu tidak
boleh melakukan penenungan atau ilmu
wasitah.
27 Djangan kamu mentjukur gigi rambut
kepalamu; djangan kamu memangkas
udjung djanggutmu.
28 Djangan kamu mentjatjah tubuhmu
lantaran orang jang meninggal dan
djangan kamu mengelar dirimu. Akulah
Jahwe.
29 Djangan kautjemarkan puterimu
dengan menjerahkannja kepada
persundalan, agar negeri itu djangan
bersundal dan mendjadi penuh
kekedjian.
30 Hendaklah kamu menepati hari
SabatKu dan gerun kepada tempat
kudusKu. Akulah Jahwe.
31 Djangan kamu berpaling kepada
orang-orang berilmu wasitah dan
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djangan menanjai orang-orang
berilmu gaib untuk mentjemarkan diri
dengannja. Aku, Jahwe, Allahmu.
32 Hendaklah kamu berdiri untuk jang
beruban dan menghormati orang jang
tua serta takut kepada Allahmu. Akulah
Jahwe.
33 Apabila seorang perantau merantau
padamu dinegerimu djanganlah kamu
tundung.
34 Sebagai seorang warga bangsa dari
antara kamu sendiri si perantau jang
merantau padamu harus kamu anggap.
Ia harus kautjintai seperti dirimu sendiri,
sebab kamu sendiripun pernah mendjadi
perantau dinegeri Mesir. Aku, Jahwe,
Allahmu.
35 Djangan berbuat lalim dalam
memutuskan hukum, berkenaan dengan
hasta, misjkal dan takar.
36 Hendaknja neratjamu, mata
timbangan, efa dan hinmu tepat. Akulah
Jahwe, jang menghantar kamu keluar
dari negeri Mesir.
37 Hendaklah kamu menepati segala
ketetapan dan hukumKu dengan
melaksanakannja. Akulah Jahwe.
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Jahwe kepada Musa

bani Israil hendaklah
kaukatakan: Barang siapa dari antara
bani Israil maupun dari antara kaum
perantau jang merantau di Israil,
menjerahkan seorang dari keturunannja
kepada Molek harus mati. Hendaknja ia
diradjam kaum negeri.
3 Aku sendiripun akan melawan orang
jang sedemikian itu dan menumpas dia
dari tengah bangsanja, oleh sebab ia
menjerahkan seorang dari keturunannja
kepada Molek, sehingga ia menadjiskan
tempat KudusKu serta mentjemarkan
namaKu jang kudus.
4 Djikalau kaum negeri memedjamkan
mata terhadap orang jang menjerahkan
seorang dari keturunannja kepada Molek
dan tidak mematikannja,
5 nistjaja Aku sendiri akan melawan
orang itu serta dengan marganja dan
menumpasnja dari tengah bangsanja
bersama dengan semua orang jang
membuntuti dia dalam hal membuntuti
Molek.
6 Orang jang berpaling kepada orangorang berilmu wasitah dan orang-orang
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berilmu gaib untuk membuntuti mereka,
Aku sendiri akan melawaninja dan
menumpas dia dari tengah bangsanja.
7 Hendaklah kamu menguduskan diri
dan mendjadi kudus, sebab Aku, Jahwe,
Allahmu.
8 Hendaklah kamu menepati ketetapanketetapanKu dengan melaksanakannja.
Aku, Jahwe, jang menguduskan kamu.
9 Apabila ada salah seorang mengutuk
ibu-bapaknja, haruslah ia mati, sebab
ia telah mengutuk ibu-bapaknja. Iapun
akan kena darahnja sendiri.
10 Orang jang bersundal dengan
seorang isteri, orang jang bersundal
dengan isteri sesamanja haruslah ia
mati, baik orang itu sendiri maupun
isteri itu.
11 Orang jang berseketiduran dengan
isteri ajahnja menjingkapkan kemaluan
ajahnja; haruslah mati kedua-duanja
dan akan kena darahnja sendiri.
12 Orang jang berseketiduran dengan
menantu perempuannja harus matilah
kedua-duanja; mereka telah berbuat
odoh dan akan kena darahnja sendiri.
13 Orang jang berseketiduran
dengan seorang lelaki seperti orang
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berseketiduran dengan wanita - keduaduanja berbuat ngeri; haruslah mereka
itu mati dan mereka akan kena darahnja
sendiri.
14 Orang jang memperisteri seorang
wanita beserta dengan ibunja - itu
sumbang adanja. Ia sendiri serta kedua
wanita itu harus dibakar dalam api.
Ditengah-tengah kamu tidak boleh ada
kesumbangan.
15 Orang jang berseketiduran dengan
seekor hewan haruslah ia mati dan
binatang itu harus kamu bunuh.
16 Seorang wanita jang mendekati
hewan manapun sadja, agar hewan itu
bersetubuh dengan dia - wanita dan
hewan itu harus kaubunuh; mereka
harus mati; mereka akan kena darahnja
sendiri.
17 Orang jang memperisteri saudaranja
perempuan jaitu puteri ajahnja atau
puteri ibunja, dan melihat kemaluannja
ataupun dia ini melihat kemaluan orang
itu - aiblah itu. Mereka harus ditumpas
didepan mata kaum sebangsa mereka.
Dari sebab ia telah menjingkapkan
kemaluan saudaranja perempuan, maka
ia menanggung kesalahannja sendiri.
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jang berseketiduran dengan
wanita jang haid dan menjingkapkan
kemaluannja; ia membuka sumbernja
dan wanita itu telah menjingkapkan
sumber darahnja - kedua-duanja harus
ditumpas dari tengah-tengah bangsanja.
19 Kemaluan saudara perempuan ibumu
dan saudara perempuan ajahmu djangan
kausingkapkan. Sebab ia membuka
darah-dagingnja sendiri. Mereka akan
menanggung kesalahannja sendiri.
20 Orang jang berseketiduran dengan
bibinja menjingkapkan kemaluan
pamannja; dosanja harus mereka
tanggung. Tidak beranak mereka akan
mati.
21 Orang jang memperisteri isteri
saudaranja, sumbanglah itu. Ia
menjingkapkan kemaluan saudaranja.
Mereka tidak akan beranak.
22 Hendaklah kamu menepati segala
ketetapan dan hukumKu serta
melaksanakannja, agar kamu djangan
dimuntahkan negeri tempat kamu
hendak Kuhantarkan, supaja kamu diam
disitu.
23 Djanganlah kamu berlangkah-laku
menurut ketetapan-ketetapan bangsa
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jang hendak Kuusir dari hadapanmu itu.
Sebab kesemuanja itu telah diperbuat
mereka, sehingga Aku merasa muak
terhadap mereka.
24 Tetapi kepada kamu Aku
telah berkata: Hendaklah kamu
memiliki tanah mereka. Aku hendak
menganugerahkannja kepada kamu
untuk kamu miliki, jaitu suatu negeri
tempat mengalirlah susu dan madu.
Aku, Jahwe Allahmu, telah mementjilkan
kamu dari antara sekalian bangsa.
25 Maka hendaklah kamu membedakan
hewan jang tahir dengan jang nadjis,
burung jang nadjis dengan jang tahir.
Djanganlah kamu membuat dirimu
mendjadi djidjik oleh hewan dan burung
serta segala sesuatu jang melata
ditanah. Aku telah mementjilkan hewan
itu bagimu sebagai hewan nadjis.
26 Hendaklah kamu mendjadi kudus
bagiKu, sebab Aku, Jahwe, kudus adanja
dan Aku telah mementjilkan kamu
dari antara sekalian kaum, agar kamu
mendjadi milikKu.
27 Prija atau wanita diantara kamu
jang berilmu wasitah atau berilmu gaib
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haruslah mati. Mereka harus kamu
radjam; mereka kena darahnja sendiri.
1 Bersabdalah Jahwe kepada
Musa: Berkatalah kepada para
imam, bani Harun, dan hendaklah
kaukatakan kepada mereka: Djangan
seorangpun dari antara mereka
menadjiskan diri dengan orang mati dari
kaum sebangsa,
2 ketjuali dengan orang darah-dagingnja
sendiri, jaitu: ibunja, ajahnja, puteranja,
puterinja, saudaranja.
3 Adapun dengan saudaranja
perempuan jang masih dara dan
kerabatnja karena belum mendjadi milik
seorang laki-laki dengan dia ia boleh
menadjiskan diri.
4 Suami djangan menadjiskan diri
dengan kaum kerabatnja. Kalau
demikian, maka ia mentjemarkan diri.
5 Djanganlah mereka bergundul kepala
dan djangan memangkas djanggutnja
dan djangan mentjatjah tubuhnja.
6 Kuduslah mereka bagi Jahwe dan
tidak boleh mereka mentjemarkan nama
Allahnja, sebab kurban api Jahwe, jaitu
santapan Allahnja, mereka undjukkan.
Maka dari itu mereka harus kudus.

21
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wanita sundal atau jang
terpakai djangan mereka peristeri
dan seorang wanita jang ditjeraikan
suaminja djangan mereka peristeri.
Sebab kuduslah ia bagi Allahnja.
8 Ia harus kauanggap kudus, sebab
santapan Allahmu diundjukkan olehnja.
Kuduslah ia bagimu, sebab kuduslah
Aku, Jahwe, jang menguduskan kamu.
9 Puteri seorang imam jang
mentjemarkan diri dengan berbuat
djinah, mentjemarkan ajahnja. Ia harus
dibakar dalam api.
10 Adapun imam jang mendjadi imam
agung diantara saudara-saudaranja,
jang kepalanja telah ditjurahi minjak
urapan dan jang telah ditahbiskan
dengan dikenakan dandanan jang
kudus padanja, tidak bolehlah rambut
kepalanja terurai dan pakaiannja
terkojak.
11 Ia tidak boleh datang pada orang
mati manapun djua; djanganlah ia
menadjiskan diri baik dengan ajahnja
maupun dengan ibunja.
12 Ia tidak boleh keluar dari tempat
kudus, agar ia djangan mentjemarkan
tempat kudus Allahnja, sebab
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pentahbisan minjak urapan Allahnja ada
atasnja. Akulah Jahwe.
13 Ia harus memperisteri seorang
wanita jang masih perawan.
14 Seorang djanda atau wanita
jang ditjeraikan, jang terpakai atau
sundal djangan diperisteri, melainkan
hendaknja ia mengambil seorang
perawan dari kaum sebangsanja akan
isteri.
15 Djangan sampai ia mentjemarkan
keturunannja diantara kaum
sebangsanja, sebab Aku, Jahwe,
jang telah menguduskan dia.
16 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
17 Berbitjaralah dengan Harun begini:
Barang siapa dari keturunanmu
selandjutnja ada tjatjat padanja tidak
boleh mendekat untuk mengundjukkan
santapan Allahnja.
18 Sebab tidak ada seorang tjatjatpun
boleh mendekat: orang buta atau
timpang atau jang rusak mukanja atau
kerekot,
19 ataupun orang jang patah kakinja
atau tangannja,
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jang bungkuk atau merana, jang
ada bintik pada matanja, jang berkedal,
jang berkurap atau jang rusak buah
pelirnja.
21 Barang siapa dari keturunan imam
Harun jang bertjatjat tidak boleh
menghampiri untuk mengundjukkan
kurban api Jahwe; karena ia bertjatjat
dan tidak boleh hampir untuk
mengundjukkan santapan Allahnja.
22 Namun demikian ia boleh makan
santapan Allahnja, baik jang mahakudus
maupun jang kudus.
23 Hanja tidak bolehlah ia mendekati
tabir itu dan ia tidak boleh menghampiri
mesbah itu, oleh karena ia bertjatjat,
agar supaja ia djangan sampai
mentjemarkan tempat kudusKu, sebab
Aku, Jahwe, jang telah menguduskan
mereka.
24 Maka Musa berbitjara begitu dengan
Harun serta anak-anaknja dan kepada
segenap bani Israil.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan Harun serta
anak-anaknja, supaja mereka berhatihati terhadap kepada barang-barang

22
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kudus dari bani Israil, agar djangan
sampai mentjemarkan namaKu jang
kudus, jaitu terhadap kepada barang
jang dikuduskan mereka kepadaKu.
Akulah Jahwe.
3 Berkatalah kepada mereka:
Setiap orang dari keturunanmu
jang selandjutnja dalam keadaan
nadjis mendekati barang kudus, jang
dikuduskan bani Israil kepada Jahwe,
haruslah orang itu ditumpas dari
hadapan hadiratKu. Akulah Jahwe.
4 Setiap orang dari keturunan Harun
jang sakit kusta atau beser mani tidak
boleh makan dari jang kudus hingga ia
ditahirkan; demikian pula orang jang
telah menjentuh barang sesuatu jang
nadjis lantaran orang mati, ataupun
orang jang ada pantjaran mani,
5 atau orang jang telah menjentuh
seekor binatang melata jang
menadjiskan dia, atau seorang
manusia jang menadjiskannja oleh
karena dia dalam keadaan nadjis,
6 pendeknja orang jang bersentuhan
dengan jang sedemikian itu adalah
nadjis hingga petang dan ia tidak boleh
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makan dari jang kudus sebelum ia
memandikan tubuhnja dengan air.
7 Setelah masuknja matahari ia tahir
pula. Sesudahnja ia boleh makan dari
jang kudus, sebab redjekinjalah itu.
8 Bangkai binatang jang mati atau jang
ditjabik-tjabik tidak boleh dimakan,
supaja djangan menadjiskan diri
dengannja. Akulah Jahwe.
9 Hendak mereka menepati peraturanperaturanKu, agar djangan sampai
membebani diri dengan dosa dan lalu
mati karenanja, oleh karena mereka
mentjemarkan (barang-barang jang
kudus) itu. Aku, Jahwe, jang telah
menguduskan mereka.
10 Orang luaran tidak boleh makan
jang kudus dan demikianpun orang jang
menumpang pada imam atau orang
upahannja tidak boleh makan jang
kudus.
11 Tetapi apabila seorang imam dengan
uangnja telah membeli seseorang
mendjadi miliknja, maka orang itu boleh
makan daripadanja; dan orang jang
lahir dirumahnjapun boleh makan dari
redjekinja.
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puteri imam jang telah
mendjadi isteri orang luaran tidak boleh
makan sumbangan dari barang kudus.
13 Tetapi seorang puteri imam jang telah
mendjadi djanda atau ditjeraikan dan
tidak beranak, lalu kembali kekeluarga
ajahnja boleh makan dari redjeki
ajahnja, seperti dimasa mudanja. Tapi
tidak ada seorang luaran boleh makan
daripadanja.
14 Apabila seseorang tidak disengadja
sampai makan barang kudus, maka
hendaklah ia menambah seperlima dan
lalu mengembalikan jang kudus kepada
imam.
15 Djanganlah mereka mentjemarkan
barang kudus bani Israil jang
disumbangkan kepada Jahwe;
16 sebab bani Israil menanggungkan
kepada dirinja kesalahan dosa, djika
mereka makan barang kudus, sebab
Aku, Jahwe, telah menguduskan barang
mereka.
17 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
18 Berbitjaralah dengan Harun serta
anak-anaknja dan kepada segenap bani
Israil dan hendaklah kaukatakan kepada
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mereka: Setiap orang dari keluarga Israil
atau dari antara kaum perantau di Israil,
jang mengundjukkan kurbannja sebagai
pembajaran salah satu nadarnja atau
sebagai persembahan suka-rela jang
mau diundjukkannja kepada Jahwe akan
kurban bakar,
19 hendaknja binatangnja, sekiranja
kamu ingin diperkenankan, seekor
binatang jang tak bertjatjat dan djantan,
entah seekor lembu djantan atau seekor
anak domba entah seekor kambing.
20 Tidak ada binatang bertjatjat
seekorpun boleh kamu undjukkan, sebab
kamu tidak diperkenankan karenanja.
21 Apabila seseorang hendak
mengundjukkan sebuah kurban
sjukur kepada Jahwe untuk melunasi
nadar atau sebagai persembahan sukarela, entah seekor lembu djantan entah
seekor domba, hendaknja binatang itu
tak bertjatjat, agar diperkenankan;
tjatjat-tjela manapun tidak boleh ada
padanja.
22 Binatang jang buta, atau jang patah
kakinja, jang berluka, berbongkol, kedal
atau berkurap djangan kamu undjukkan
kepada Jahwe. Binatang itu djangan
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kamu buat mendjadi kurban api bagi
Jahwe diatas mesbah itu.
23 Tetapi seekor lembu djantan atau
biri-biri jang kerekot dan kerdil boleh
kamu buat sebagai persembahan
suka-rela. Tapi tidak diperkenankan
untuk membajar nadar.
24 Adapun jang kembiri, jang buah
pelirnja rusak, terdjepit atau dipotong
tidak boleh kamu undjukkan kepada
Jahwe. Hal sematjam itu djangan kamu
perbuat dinegerimu.
25 Dari tangan orang asingpun djangan
kamu mengundjukkan jang sedemikian
itu sebagai santapan Allahmu, sebab
sudah puntung dan bertjatjat; kamu
takkan diperkenankan karenanja.
26 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
27 Apabila seekor lembu, domba
atau kambing lahir, maka tudjuh hari
lamanja hendaknja itu beserta dengan
induknja. Tetapi pada hari kedelapan dan
selandjutnja boleh didjadikan kurban api
bagi Jahwe.
28 Seekor lembu atau biri-biri djangan
kamu sembelih bersama dengan anaknja
pada hari jang sama.
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kamu mempersembahkan
kurban pudjian kepada Jahwe, hendaklah
kamu mempersembahkannja demikian
rupa, sehingga kamu diperkenankan.
30 Pada hari itu djua harus dimakan
dan djangan tersisa barang sesuatu
daripadanja hingga pagi. Akulah Jahwe.
31 Hendaklah kamu menepati perintahperintahKu dengan melaksanakannja.
Akulah Jahwe.
32 Djangan kamu sampai mentjemarkan
namaKu jang kudus, supaja Aku njatalah
kudus ditengah-tengah bani Israil. Aku,
Jahwe, jang menguduskan kamu
33 dan telah menghantar kamu keluar
dari negeri Mesir untuk mendjadi
Allahmu. Akulah Jahwe.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Perajaan-perajaan Jahwe jang hendaklah
kamu permaklumkan sebagai hari besar
jang kudus. - Inilah perajaan-perajaanKu
itu.
3 Enam hari hendaklah kamu melakukan
pekerdjaanmu, tetapi pada hari ketudjuh
adalah istirahat sebulat-bulatnja. Hari

23
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itu hari besar. Pekerdjaan hari kerdja
manapun djuga djangan kamu lakukan.
Hari itu adalah hari istirahat bagi Jahwe
disegala tempat tinggalmu.
4 Inilah perajaan-perajaan Jahwe,
hari-hari besar jang hendaklah kamu
permaklumkan pada tanggal jang
ditetapkan:
5 Dalam bulan pertama, tanggal
empatbelas bulan itu diwaktu sendja
adalah Paskah bagi Jahwe.
6 Tanggal limabelas bulan itu adalah
hari raya roti tak beragi bagi Jahwe.
Tudjuh hari lamanja kamu harus makan
roti tak beragi.
7 Hari pertama hendaknja mendjadi hari
besar bagi kamu. Pekerdjaan hari kerdja
manapun djuga djangan kamu lakukan.
8 Tudjuh hari lamanja hendaklah
kamu mengundjukkan kurban api
kepada Jahwe. Hari ketudjuh hendaknja
mendjadi hari besar; pekerdjaan hari
kerdja manapun djuga djangan kamu
lakukan.
9 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
10 Berbitjaralah dengan bani Israil
dan hendaklah kaukatakan kepada
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mereka: Setelah kamu tiba dinegeri jang
hendak Kuanugerahkan kepadamu itu
dan setelah kamu menuai panenanja,
maka hendaklah kamu membawa berkas
pertama dari panenanmu kepada imam.
11 Dia itu harus menatang berkas itu
kehadirat Jahwe. Berkas itu hendaknja
ditatang oleh imam pada hari sesudah
hari Sabat.
12 Pada hari kamu menatang berkasberkas itu haruslah kamu menjediakan
seekor anak domba jang belum satu
tahun umurnja dan tak bertjatjat akan
kurban bakar bagi Jahwe.
13 Dan kurban santapan jang
bersangkutan ialah dua persepuluh efa
pati tepung jang diaduk dengan minjak
sebagai kurban api bagi Jahwe akan
harum jang memadakan dan sebagai
kurban tuangan anggur seperempat hin.
14 Roti dan gandum panggang
atau terigu djangan kamu makan
sampai dengan hari itu, hingga kamu
menjampaikan kurban Allahmu.
Ketetapan abadilah itu turun-temurun
disegala tempat tinggalmu.
15 Mulai dengan hari sesudah hari
Sabat itu, jaitu sedjak dari hari kamu
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menjampaikan berkas timangan itu
hendaklah kamu membilang tudjuh
pekan penuh.
16 Hingga hari sesudah hari Sabat jang
ketudjuh hendaklah kamu membilang
limapuluh hari, lalu mengundjukkan
kurban santapan baru kepada Jahwe.
17 Dari tempat tinggalmu hendaklah
kamu membawa roti timangan dua bidji.
Hendaklah roti itu dibuat dari pati tepung
dua persepuluh efa dan dibakar dengan
ragi: bungaranlah itu bagi Jahwe.
18 Bersama dengan roti itu kamu
harus mengundjukkan tudjuh ekor anak
domba jang berumur satu tahun dan
tak bertjatjat dan seekor lembu djantan
muda dan dua ekor domba djantan. Itu
mendjadi kurban bakar bagi Jahwe, jang
disertai kurban santapan dan kurban
tuangan sebagai kurban api akan harum
jang memadakan Jahwe.
19 Kamupun harus menjediakan seekor
kambing djantan akan kurban penebus
dosa dan dua ekor anak domba jang
berumur satu tahun akan kurban sjukur.
20 Bersama dengan roti bungaran
hendaknja itu ditatang imam sebagai
kurban timangan kehadirat Jahwe
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disamping kedua ekor domba itu.
Kuduslah itu bagi Jahwe dan bagian
imam.
21 Pada hari itu djuga hendaklah kamu
mempermaklumkan hari besar jang
kudus; pekerdjaan hari kerdja mana
sadja djangan kamu lakukan. Ketetapan
abadilah itu turun-temurun disegala
tempat tinggalmu.
22 Apabila kamu menuai panenan
dinegerimu, maka djangan kautuai
seluruhnja hingga pinggir ladang dan
pemungutan susulan panenanmu
djangan kaubuat. Itu harus kaubiarkan
bagi kaum miskin dan perantau. Aku,
Jahwe, Allahmu.
23 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
24 Berbitjaralah dengan bani Israil
dengan berkata: Dalam bulan ketudjuh,
tanggal satu bulan itu hendaknja
mendjadi hari istirahat bagi kamu, hari
peringatan dan pekik-sorak, hari besar
jang kudus.
25 Pekerdjaan hari kerdja manapun
djuga djangan kamu lakukan dan
hendaklah kamu mengundjukkan kurban
api kepada Jahwe.
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Jahwe kepada Musa

demikian:
27 Tetapi tanggal sepuluh bulan
ketudjuh itu adalah hari upatjara
pentjeriaan. Hendaknja hari itu mendjadi
hari besar bagi kamu dan kamu harus
merendahkan diri serta mengundjukkan
kurban api kepada Jahwe.
28 Pekerdjaan manapun djuga djangan
kamu lakukan pada hari itu,sebab
hari upatjara pentjeriaan itu untuk
mentjeriakan kamu dihadirat Jahwe,
Allahmu.
29 Sungguh, setiap orang jang pada
hari itu tidak merendahkan diri harus
ditumpas dari kaum sebangsanja.
30 Dan setiap orang jang pada hari itu
melakukan pekerdjaan manapun djuga
akan Kubinasakan dari tengah-tengah
bangsanja.
31 Pekerdjaan manapun djuga djangan
kamu lakukan. Ketetapan abadilah
itu turun-temurun disegala tempat
tinggalmu.
32 Haruslah hari itu mendjadi hari
istirahat jang sebulat-bulatnja bagimu
dan kamu harus merendahkan diri;
pada tanggal sembilan bulan itu mulai
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dipetang hari, dari petang hingga
petang, kamu harus beristirahat.
33 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
34 Berbitjaralah dengan bani Israil
dengan berkata: Tanggal limabelas
bulan ketudjuh itu adalah perajaan
pondok-pondok daun-daunan bagi
Jahwe, tudjuh hari lamanja.
35 Hari pertama adalah hari besar.
Pekerdjaan hari kerdja manapun djuga
djangan kamu lakukan.
36 Tudjuh hari lamanja harus kamu
mengundjukkan kurban api kepada
Jahwe. Pada hari kedelapan adalah
hari besar bagimu dan haruslah kamu
mengundjukkan kurban api kepada
Jahwe. Pekerdjaan hari kerdja manapun
djuga djangan kamu lakukan.
37 Itulah perajaan-perajaan Jahwe
jang hendaknja kamu permaklumkan
(sebagai) hari-hari besar untuk
mengundjukkan kurban api kepada
Jahwe, kurban bakar, kurban santapan,
kurban sembelihan dan kurban tuangan
seturut peraturan tiap-tiap hari,
38 disamping hari-hari Sabat Jahwe,
disamping sumbangan-sumbanganmu,
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disamping segala kurban nadarmu dan
disamping segala kurban sukarela jang
kamu berikan kepada Jahwe.
39 Akan tetapi pada tanggal limabelas
bulan ketudjuh itu, bila kamu
mengumpulkan hasil bumi, hendaklah
kamu merajakan perajaan Jahwe, tudjuh
hari lamanja. Hari pertama adalah hari
istirahat, dan hari kedelapanpun hari
istirahat pula.
40 Pada hari pertama kamu harus
mengambil buah-buah pohon jang
bagus, daun-daun pokok kurma dan
ranting-ranting pohon rimbun serta
ranting-ranting pokok beringin untuk
dirimu dan hendaklah kamu bersukatjita
dihadirat Jahwe, Allahmu, tudjuh hari
lamanja.
41 Sebagai hari raja Jahwe harus
kamu rajakan tudjuh hari lamanja,
tiap-tiap tahun. Ketetapan abadilah itu
turun-temurun. Dalam bulan ketudjuh
perajaan itu harus kamu rajakan.
42 Kamu harus diam dalam pondokpondok tudjuh hari lamanja. Semua
warga bangsa Israil harus diam dalam
pondok,
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supaja tahulah turunanmu,
bahwa Akupun diam dalam pondok
bersama dengan bani Israil, dikala Aku
menghantar mereka keluar dari negeri
Mesir. Aku, Jahwe, Allahmu.
44 Maka Musa mengumumkan segala
perajaan Jahwe itu kepada bani Israil.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Perintahkanlah bani Israil
mengambilkan minjak zaitun tumbukan
jang tulen untuk dian, guna memasang
pelita tetap.
3 Diluar tabir kesaksian itu dikemah
pertemuan hendaknja pelita itu terus
dipelihara oleh Harun didepan hadirat
Jahwe, dari petang hingga pagi.
Ketetapan abadilah itu turun-temurun.
4 Hendaklah ia terus memelihara
pelita-pelita diatas kandil emas murni
dihadirat Jahwe.
5 Hendaklah engkau mengambil pati
tepung dan memkar roti bulat duabelas
bidji, tiap-tiap roti bulat dari dua
persepuluh efa pati tepung,
6 dan menaruhnja berderet-deret, enam
bidji sederet, diatas medja emas murni
dihadirat Jahwe itu.

24
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deret hendaklah kaububuhi
ukup tulen: itulah kurban roti peringatan,
kurban api bagi Jahwe.
8 Tiap-tiap hari Sabat hendaklah ia
menderetkannja dihadirat Jahwe. Itu
merupakan suatu perdjandjian kekal
dari pihak bani Israil.
9 Roti itu mendjadi bagian Harun serta
anak-anaknja dan haruslah mereka
makan ditempat jang kudus, sebab
bagian mahakuduslah itu baginja dari
kurban api Jahwe. Ketetapan abadilah
itu.
10 Sekali peristiwa keluarlah seorang
anak dari wanita Israil serta seorang
Mesir ditengah-tengah bani Israil, lalu
anak wanita Israil itu dan seorang Israil
berkelahi diperkenankan.
11 Maka anak wanita Israil itu sampai
melaknatkan nama (Jahwe) serta
mengutuk. Maka orang itu dibawa
kehadapan Musa. Nama ibunja ialah
Sjelomit binti Dibri dari suku Dan.
12 Orang itu ditahan dipendjagaan,
supaja perkaranja diputuskan hanja atas
firman Jahwe.
13 Kemudian bersabdalah Jahwe kepada
Musa demikian:

Imamat 24.14–20
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orang jang mengutuk
itu keluar perkemahan, kemudian
hendaklah semua orang jang mendengar
itu menumpangkan tangannja diatas
kepalanja dan segenap himpunan harus
meradjam dia.
15 Dan hendaklah engkau berbitjara
dengan bani Israil dengan berkata:
Setiap orang jang mengutuk Allahnja
harus menanggung dosanja itu.
16 Orang jang melaknatkan nama Jahwe
harus mati; segenap himpunan harus
meradjam dia; baik perantau maupun
warga bangsa jang sampai melaknatkan
nama itu harus mati.
17 Apabila seseorang memukul seorang
manusia sampai mati, haruslah ia mati.
18 Orang jang memukul seekor hewan
sampai mati harus memberi ganti rugi,
seekor pengganti seekor.
19 Apabila seseorang melukai orang
sebangsa, maka harus diperbuat
terhadapnja seperti jang diperbuatnja:
20 pematahan diganti pematahan, mata
diganti mata, gigi diganti gigi; luka jang
ditimpakannja pada seorang manusia,
harus ditimpakan pula padanja.
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jang memukul seekor hewan
sampai mati harus memberi ganti rugi,
tetapi orang jang memukul seorang
manusia sampai mati harus mati djuga.
22 Hanja satu hukum sadja ada bagi
kamu, baik untuk perantau maupun
untuk warga bangsa, sebab Aku, Jahwe,
Allahmu.
23 Maka Musa berbitjara dengan bani
Israil dan orang jang mengutuk itu
lalu dibawa keluar perkemahan dan
diradjam. Demikian bani Israil berbuat
sebagaimana jang diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian digunung Sinai:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Setelah kamu tiba dinegeri jang hendak
Kuanugerahkan kepadamu, maka
hendaknja negeri itu beristirahat demi
untuk Jahwe.
3 Enam tahun lamanja engkau boleh
menaburi ladangmu dan enam tahun
lamanja boleh engkau meranting kebun
anggurmu dan mengumpulkan hasilnja.
4 Tetapi sepandjang tahun jang ketudjuh
haruslah ada istirahat sebulat-bulatnja

25
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bagi negeri itu, istirahat demi untuk
Jahwe. Ladangmu tidak boleh kautaburi
dan kebun anggurmu tidak boleh
kauranting.
5 Apa jang tumbuh sesudah panenanmu
djangan kautuai dan buah dari pokok
anggurmu jang tidak diranting djangan
kaupetik. Tahun istirahatlah itu bagi
negeri itu.
6 Istirahat negeri itu sendirilah akan
mendjadi makanan bagi kamu, bagi
engkau sendiri, bagi hamba-sahajamu,
orang-orang upahanmu dan kaum
perantau jang ada sertamu;
7 pun pula bagi ternakmu dan hewan
jang ada dinegerimu seluruh hasilnja
mendjadi makanannja.
8 Hendaklah engkau membilang tudjuh
tahun istirahat, jakni tudjuh kali tudjuh
tahun, sehingga djangka waktu tudjuh
tahun istirahat itu ialah empatpuluh
sembilan tahun.
9 Dalam bulan ketudjuh tanggal
sepuluh kamu harus berkeliling
memperdengarkan bunji tanduk;
pada hari pentjeriaan harus kamu
berkeliling memperdengarkan bunji
tanduk diseluruh negeri.
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jang kelimapuluh itu
hendaklah kamu njatakan kudus dan
mengumumkan pembebasan dinegeri
itu untuk segenap penduduknja:
tahun pelepasanlah itu bagimu. Kamu
masing-masing lalu akan mendapatkan
kembali milikmu dan kembali kepada
marga sendiri.
11 Tahun jang kelimapuluh itu hendaknja
tahun pelepasan bagimu. Kamu tidak
boleh menabur maupun menuai apa jang
tumbuh sesudah panen dan kamu tidak
boleh memetik pokok anggur jang tidak
diranting.
12 Sebab tahun pelepasanlah itu dan
kudus bagi kamu. Tapi kamu boleh
makan hasil dari ladang.
13 Dalam tahun pelepasan itu kamu
masing-masing akan mendapatkan
kembali milikmu.
14 Apabila engkau mendjual barang
sesuatu kepada orang sebangsa atau
membeli sesuatu dari orang sebangsa,
maka djangan kamu saling merugikan.
15 Mengingat djumlah tahun sesudah
tahun pelepasan hendaklah engkau
membeli dari orang sebangsamu dan
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mengingat djumlah tahun panenan
hendaklah ia mendjual kepadamu.
16 Sepadan dengan banjaknja tahun
hendaklah engkau menambahkan
harga pembelian dan sepadan dengan
sedikitnja tahunpun hendaklah engkau
mengurangi harga pembelian. Sebab
djumlah hasil itu didjualnja.
17 Djangan kamu merugikan satu
sama lain, melainkan hendaklah engkau
takut kepada Allah, sebab Aku, Jahwe,
Allahmu.
18 Hendaklah kamu melaksanakan
ketetapan-ketetapanKu dan
menepati hukum-hukumKu dengan
melaksanakannja, maka kamu akan
diam dinegeri itu dengan aman sentosa.
19 Negeri itupun akan memberikan
hasilnja, sehingga kamu dapat makan
sampai kenjang dan diam disitu dengan
aman-sentosa.
20 Seandainja kamu lalu berkata: apa
jang hendak kami makan dalam tahun
ketudjuh itu, sebab kami tidak boleh
menabur atau mengumpulkan hasil
bumi,
21 maka Aku akan memerintahkan
berkahKu demi untuk kamu dalam tahun
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keenam, sehingga membuat hasil bumi
tjukup untuk tiga tahun.
22 Dalam tahun kedelapan kamu akan
menabur, tapi makan dari hasil tahun
jang lalu, sampai tahun kesembilan;
sampai hasilnja masuk kamu akan
makan dari jang dahulu itu.
23 Tanah tidak boleh didjual dengan
djatuh haknja sebab negeri itu adalah
kepunjaanKu dan kamu hanja mendjadi
perantau dan penumpang sadja padaKu.
24 Diseluruh negeri milikmu kamu harus
memberi hak tebusan berkenaan dengan
tanah.
25 Apabila saudaramu djatuh miskin dan
lalu mendjual sebagian dari miliknja,
maka kerabatnja jang terdekat harus
bertindak sebagai penebus dan menebus
apa jang telah didjual saudaranja.
26 Djika seseorang tidak menebusnja
dan kemudian kemampuannja sampai
memadai, sehingga ia mendapat apa
jang perlu untuk tebusannja,
27 hendaknja ia menghitung tahuntahun sedjak tanahnja itu didjualnja dan
mengembalikan kelebihannja kepada
orang kepada siapa telah didjualnja.
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Dengan demikian ia mendapat kembali
miliknja.
28 Tetapi djika ia tidak mendapat apa
jang perlu untuk dikembalikan kepada
orang itu, maka apa jang didjualnja
itu tetap mendjadi milik orang jang
membeli hingga tahun pelepasan. Dalam
tahun pelepasan miliknja lepas dan ia
mendapatnja kembali.
29 Apabila seseorang mendjual rumah
kediamannja dikota jang bertembok,
maka hak tebusan itu berlaku hingga
achir tahun setelah didjualnja. Satu
tahun lamanja hak tebusannja berlaku.
30 Tetapi djika belum djuga ditebus
setelah satu tahun penuh berlalu, maka
rumah didalam kota jang bertembok
itu mendjadi milik tetap orang jang
membelinja dalam turunannja; dalam
tahun pelepasanpun tidak lepas rumah
itu.
31 Akan tetapi semua rumah didesa jang
tidak bertembok disekelilingnja dianggap
perladangan negeri. Berkenaan dengan
itu hak tebusan berlaku, hingga lepaslah
rumah itu dalam tahun pelepasan.
32 Adapun kota-kota kaum Levita, jaitu
rumah-rumah kota jang mendjadi milik
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mereka - kaum Levita mempunjai hak
tebusan jang langgeng.
33 Dan djika salah seorang menebus
dari kaum Levita, maka rumah jang
didjual dikota miliknja itu terlepas dalam
tahun pelepasan. Sebab rumah-rumah
dikota kaum Levita adalah milik mereka
ditengah-tengah bani Israil.
34 Dan padang rumput kota-kota
mereka djangan didjualnja, sebab
padang itu milik mereka jang abadi.
35 Apabila saudaramu djatuh miskin
dan mendjadi lemah diantaramu, maka
hendaklah ia kausokong, (seperti) orang
perantau dan penumpang, agar ia dapat
hidup terus bersama denganmu.
36 Djangan ambil daripadanja bunga
atau riba, melainkan hendaklah
engkau takut kepada Allahmu, agar
saudaramu itu dapat hidup terus
bersama denganmu.
37 Djangan ia kauberi uangmu dengan
bunga dan makananmu dengan riba.
38 Aku, Jahwe, Allahmu, jang telah
menghantar kamu keluar dari negeri
Mesir untuk menganugerahkan negeri
Kena'an kepadamu dan untuk mendjadi
Allahmu.
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saudaramu djatuh miskin
diantara kamu, lalu mendjual diri
kepadamu, maka djangan kaubebani
dengan pekerdjaan budak.
40 Biarlah ia tinggal padamu seperti
orang upahan, sebagai penumpang;
sampai tahun pelepasan ia akan bekerdja
padamu.
41 Lalu ia akan lepas daripadamu, ia
sendiri maupun anak-anaknja beserta
dengannja. Ia boleh kembali kepada
marganja serta mendapat kembali milik
nenek-mojangnja.
42 Sebab mereka itu adalah hambaKu,
jang telah Kuhantar keluar dari negeri
Mesir dan tidak bolehlah mereka didjual
seperti halnja dengan budak.
43 Djangan ia kaukuasai dengan aniaja,
melainkan hendaklah engkau takut
kepada Allahmu.
44 Hamba-sahaja jang kaupunjai
hendaknja dari bangsa-bangsa lain
disekelilingmu; dari mereka itulah boleh
engkau membeli hamba-sahaja.
45 Djuga dari antara anak-anak kaum
penumpang serta perantau jang ada
padamu boleh kamu beli dan dari
marga-marga mereka jang ada padamu
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dan dilahirkan mereka dinegerimu;
mereka itu dapat mendjadi milikmu.
46 Hendaklah engkau mewariskan
mereka itu kepada anak-anakmu
sesudah kamu untuk mendjadi milikpusaka mereka; untuk selama-lamanja
hendaklah mereka kamu perhamba.
Akan tetapi diantara para saudaramu,
jakni bani Israil, tidak boleh ada
seorangpun menguasai saudaranja
dengan aniaja.
47 Apabila kemampuan seorang
perantau atau penumpang padamu
bertambah besar dan saudaramu
djatuh miskin diantara kamu, lalu
mendjual dirinja kepada perantau (atau)
penumpang jang ada padamu itu atau
kepada zariat marga perantau itu,
48 maka ia mempunjai hak tebusan
setelah mendjual diri. Seorang
saudaranja boleh menebus dia;
49 ataupun pamannja atau anak
pamannja atau seorang kerabat dari
marganja boleh menebus dia, atau
iapun boleh djuga menebus dirinja, djika
kemampuannja sampai memadai.
50 Hendaklah ia lalu bersama dengan
pembelinja menghitung mulai dari tahun
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ia didjual sampai tahun pelepasan dan
harga pendjualannja hendaknja sepadan
dengan djumlah tahun-tahun itu; seperti
hari seorang upahan hendaknja dihitung.
51 Djika tahunnja masih banjak,
hendaklah sesuai dengan itu ia
mengembalikan sebagian dari harga
belinja sebagai tebusan.
52 Djika sisa tahunnja tinggal sedikit
sadja, maka hendaklah ia menghitungnja
dan mengembalikan uang tebusan sesuai
dengan djumlah tahun itu.
53 Hendaknja seakan-akan ia mendjadi
orang upahan padanja dari tahun
ketahun. Djanganlah ia dikuasai dengan
aniaja dihadapan matamu.
54 Tetapi sekalipun ia tidak ditebus
sedemikian itu, iapun toh lepas dalam
tahun pelepasan, ia sendiri bersama
dengan anak-anaknja.
55 Sebab bani Israil mendjadi hambaKu;
hambaKulah mereka, jang telah
Kuhantar keluar dari negeri Mesir. Aku,
Jahwe, Allahmu.
1 Djangan kamu membuat dewata
untukmu, dan berhala-berhala
dan tugu-tugu angkar djangan kamu
tegakkan bagi dirimu dan batu berukiran
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djangan kamu pasang dinegerimu untuk
bersembah-sudjud kepadanja, sebab
Aku, Jahwe, Allahmu.
2 Hendaklah kamu menepati hari
SabatKu dan gerun kepada tempat
kudusKu. Akulah Jahwe.
3 Djikalau kamu berlangkah-laku
menurut ketetapan-ketetapanKu dan
menepati perintah-perintahKu serta
melaksanakannja,
4 nistjaja pada waktunja Aku akan
menganugerahkan hudjan, sehingga
negeri itu memberikan hasilnja dan
pepohonan serta ladang menghasilkan
buahnja,
5 Musim irik akan disusul musim petik
buah anggur dan musim petik buah
anggur akan disusul musim menabur
dan kamu akan makan redjekimu sampai
kenjang dan diam dinegerimu dengan
aman-sentosa.
6 Dinegeri itu Aku akan
menganugerahkan kedamaian, sehingga
kamu dapat berbaring dengan tidak
ada seorangpun jang menggentarkan.
Binatang buas akan Kusingkirkan dari
negeri itu dan pedang tidak akan
melintasi negerimu.
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akan mengedjar seteruseterumu dan mereka akan rebah
dihadapanmu karena pedang.
8 Lima orang dari kamu akan mengedjar
seratus dan seratus orang dari kamu
akan mengedjar selaksa; dan para
seterumu akan rebah dihadapanmu
karena pedang.
9 Aku akan berpaling kepada kamu serta
membuat kamu mendjadi subur dan
banjak dan meneguhkan perdjandjianKu
dengan kamu.
10 Kamu akan makan sisa dari hasil
tahun jang lalu dan hasil tahun jang lalu
akan kamu buang ganti jang baru.
11 KediamanKu akan Kupasang
ditengah-tengah kamu dan Aku tidak
akan merasa muak kepadamu,
12 melainkan Aku akan berdjalan-djalan
ditengah-tengah kamu. Aku akan
mendjadi Allahmu dan kamu mendjadi
umatKu.
13 Aku, Jahwe, Allahmu jang telah
menghantar kamu keluar dari negeri
Mesir, agar kamu tidak lagi mendjadi
budak mereka. Gandar-gandar kukmu
telah Kupatahkan dan Aku membuat
kamu berdjalan tegak.

Imamat 26.14–18
14 Akan

139

tetapi djikalau kamu tidak
mendengarkan Daku dan tidak
melaksanakan segala perintahKu;
15 djikalau kamu menolak ketetapanketetapanKu dan merasa muak kepada
segala hukumKu, sehingga kamu tidak
melaksanakan satupun dari segala
perintahKu dan dengan demikian
membatalkan perdjandjianKu,
16 nistjaja Aku akan berbuat begini
terhadap kamu dan menimpakan kepada
kamu kekedjutan, jaitu batuk kering
dan demam, jang memakan habis mata
dan membuat djiwa merana. Dengan
pertjuma kamu akan menaburkan
benihmu, sebab dimakan oleh para
seterumu.
17 WadjahKu akan melawan kamu,
sehingga kamu dialahkan para seterumu
dan orang jang bentji kepadamu akan
menguasai kamu, bahkan kamu akan
lari meskipun tak ada seorangpun jang
mengedjar kamu.
18 Dan andaikata kamu belum djuga
mau mendengarkan Daku kendatipun
kesemuanja itu terdjadi, maka terusmenerus sadja Aku akan menjiksa kamu
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sampai tudjuh kali lipat karena segala
dosamu.
19 Kekuatanmu jang angkuh akan
Kupatahkan dan langitmu akan Kubuat
laksana besi dan negerimu bagaikan
tembaga.
20 Maka dajamu dengan sia-sia sadja
akan dihabiskan, sebab negerimu
tidak akan memberikan hasilnja dan
pepohonan negeri takkan berbuah.
21 Dan andaikata kamu terus
menentang Aku dan tidak mau
mendengarkan, nistjaja kamu akan
Kupukul terus sampai tudjuh kali lipat
karena segala dosamu.
22 Aku akan melepaskan terhadapmu
binatang-binatang liar, jang akan
membuat kamu tidak beranak dan
menumpas ternakmu serta mengurangi
kamu sedemikian rupa, sehingga
djalan-djalanmu mendjadi lengang.
23 Dan andaikata kamu belum djuga
mau diingati kendati kesemuanja itu dan
terus djuga menentang Aku,
24 Akupun lalu akan menentang kamu
dan Akupun akan memukul kamu sampai
tudjuh kali lipat karena segala dosamu.
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akan Kudatangkan dan
itu akan membalas dendam karena
perdjandjian; apabila kamu berkumpul
disegala kotamu, akan Kukirim wabah
ketengah-tengah kamu dan kamu
Kuserahkan kedalam tangan para
seterumu.
26 Bila Aku mematahkan galah-rotimu,
maka sepuluh wanita akan membakar
rotimu dalam satu pembakaran sadja
dengan menimbang rotimu dan kamu
akan makan tapi tidak sampai kenjang.
27 Dan djika dalam pada itu belum
djuga kamu mendengarkan Daku dan
terus menentang Aku,
28 nistjaja Akupun akan menentang
kamu dengan amarahKu dan betul-betul
menjiksa kamu sampai tudjuh kali lipat
karena segala dosamu.
29 Kamu akan makan daging puteraputeramu sendiri dan daging puteriputerimupun akan kamu makan.
30 Bukit-bukit angkarmu akan
Kutumpas, mesbah-mesbah dupamu
dan tugumu akan Kulemparkan keatas
tugu segala berhalamu dan Aku akan
merasa muak kepada kamu.
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kotamu akan Kubuat mendjadi
puing dan Kulengangkan tempat-tempat
sutjimu. Tidak lagi Aku mau mentjium
harummu jang memadakan.
32 Aku akan melengangkan negeri
itu, sehingga para seterumu jang
mendiaminja akan terperandjat
karenanja.
33 Kamu sendiri akan Kutjerai-beraikan
diantara sekalian bangsa serta Aku
menghunus pedang dibelakangmu
dan negerimu mendjadi lengang serta
kota-kotamu tumpukan puing.
34 Selama negeri itu lengang maka akan
disilih tahun-tahun istirahatnja tapi kamu
akan berada dinegeri seteru-seterumu.
Maka negeri itu akan beristirahat dan
disilih tahun-tahun istirahatnja.
35 Selama lengang itu ia akan mendapat
istirahat, jang tidak didapatinja selama
tahun-tahun Sabat dikala kamu
mendiaminja.
36 Dan pada orang jang masih tersisa
dari kamu akan Kutimbulkan geman
dalam hati mereka dinegeri pada
seterunja, sehingga kersik sehelai daun
jang diterbangkan sadja mengedjar
mereka sampai mereka lari seperti orang
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lari dari hadapan sebilah pedang serta
rebah dengan tidak ada seorangpun jang
mengedjar.
37 Mereka tersandung, satu sama
lain, seperti dihadapan sebilah pedang
dengan tidak ada seorangpun jang
mengedjar. Dan takkan dapatlah kamu
bertahan terhadap para seterumu.
38 Kamu akan djatuh binasa diantara
sekalian bangsa dan akan ditelan oleh
negeri para seterumu.
39 Dan orang jang masih tersisa diantara
kamu akan bangar karena kesalahannja
dinegeri para seterunja dan djuga karena
kesalahan nenek-mojangnja mereka
akan bangar bersama dengan mereka
itu.
40 Tetapi mereka lalu akan mengakui
kesalahan mereka sendiri serta
kesalahan nenek-mojangnja, jaitu
ketidak-setiaan mereka kepadaKu,
bahkan dengan menentang Aku.
41 Akupun akan menentang mereka pula
dan mendatangkan mereka kenegeri
para seterunja. Hati mereka jang
berkulup kemudian akan merendahkan
diri dan mereka akan melunasi
kesalahannja.

Imamat 26.42–45
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Aku akan ingat akan
perdjandjianKu dengan Jakub dan djuga
akan perdjandjianKu dengan Ishak dan
perdjandjianKu dengan Ibrahim dan
Akupun akan ingat akan negerimu itu
pula.
43 Setelah negeri itu ditinggalkan oleh
mereka, maka akan disilih tahun-tahun
istirahatnja selama lengang dan mereka
sendiri akan melunasi kesalahannja,
oleh karena mereka telah menolak
hukum-hukumKu dan merasa muak
kepada ketetapan-ketetapanKu.
44 Namun demikian, bahkan apabila
mereka ada dinegeri para seterunja
mereka tidak akan Kutolak dan
Akupun tidak akan merasa muak
terhadap mereka hingga achir sampai
membatalkan perdjandjian dengan
mereka, sebab Aku, Jahwe, Allah
mereka.
45 Guna mereka Aku akan ingat kepada
perdjandjian dengan leluhur mereka,
dikala Aku menghantar mereka keluar
dari negeri Mesir dihadapan mata
sekalian bangsa, supaja Aku mendjadi
Allah mereka. Akulah Jahwe.

Imamat 26.46–27.6
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ketetapan-ketetapan, hukumhukum dan wedjangan-wedjangan jang
ditaruh Jahwe antara diriNja dengan bani
Israil digunung Sinai dengan perantaraan
Musa.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Apabila seseorang hendak membajar
suatu nadar kepada Jahwe sesuai
dengan harga nilaian seorang manusia,
3 maka harga nilaian seorang laki-laki
jang duapuluh sampai enampuluh tahun
umurnja ialah limapuluh misjkal perak
menurut misjkal sutji;
4 tapi djika ia seorang perempuan maka
harga nilainja ialah tigapuluh misjkal;
5 djika ia berumur lima sampai
duapuluh tahun, maka harga nilaian
seorang laki-laki ialah duapuluh misjkal
dan harga nilaian seorang perempuan
ialah sepuluh misjkal;
6 Djika ia berumur satu bulan sampai
lima tahun, maka harga nilaian seorang
laki-laki ialah lima misjkal dan harga
nilaian seorang perempuan ialah tiga
misjkal perak;

27
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ia berumur enampuluh tahun
keatas dan djika ia laki-laki, maka harga
nilaiannja ialah limabelas misjkal, dan
djika ia perempuan sepuluh misjkal.
8 Djika (orang jang bernazar itu) terlalu
miskin untuk memadai harga nilaian itu
hendaknja ia ditempatkan dihadapan
imam dan dinilai oleh imam itu. Sekedar
kemampuan orang jang bernazar itu
hendaklah ia dinilaikan oleh imam itu.
9 Apabila dari ternaknja orang hendak
mengundjukkan sebuah kurban kepada
Jahwe, maka segala sesuatu dari apa
jang diberikannja kepada Jahwe itu
mendjadi kudus.
10 Itu tidak boleh diganti atau ditukar,
jaitu jang baik dengan jang buruk atau
jang buruk dengan jang baik. Akan
tetapi djika orang toh menukar seekor
ternak dengan seekor ternak, maka
baik jang satu maupun jang ditukar itu
mendjadi kudus.
11 Djika hewan itu adalah ternak nadjis
jang tidak boleh diundjukkan kepada
Jahwe sebagai kurban, maka hendaknja
hewan itu ditempatkan dihadapan imam
12 dan dinilai oleh imam itu sesuai
dengan baik atau buruk adanja. Dan
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sesuai dengan nilaian itu demikianpun
harus nilainja.
13 Djikalau itu lalu hendak ditebus,
haruslah harga nilai itu ditambah
seperlimanja.
14 Apabila seseorang menguduskan
rumahnja mendjadi barang kudus milik
Jahwe, hendaknja itu dinilai oleh imam
sesuai dengan baik atau buruknja.
Dan sebagaimana dinilai oleh imam,
demikian hendaknja diteguhkan.
15 Djika orang jang menguduskannja
hendak menebusnja, hendaklah ia
menambahkan padanja seperlima dari
uang nilaiannja, lalu itu mendjadi
kepunjaannja pula.
16 Apabila seseorang menguduskan
sebagian dari ladang miliknja kepada
Jahwe, maka hendaknja harga nilaiannja
sesuai dengan taburannja: sehomer
taburan djelai limapuluh misjkal perak.
17 Djika ia menguduskan ladangnja
mulai dari tahun pelepasan, maka harga
nilaiannja hendaknja diteguhkan.
18 Tetapi djika sesudah tahun pelepasan
ia menguduskan ladangnja, hendaknja
uang itu dihitung baginja oleh imam
menurut djumlah tahun jang masih

Imamat 27.19–24

148

tersisa sampai tahun pelepasan jang
berikutnja dan harga nilaiannja harus
dikurangi itu.
19 Djika orang jang menguduskan
ladang itu hendak menebusnja, maka
hendaklah ia menambah padanja
seperlima dari harga nilaiannja, maka
ladang itu tetap mendjadi kepunjaannja.
20 Djika ia tidak mau menebus ladang
itu atau sudah mendjualnja kepada
orang lain, maka tidak dapat ditebus
lagi.
21 Meskipun ladang itu dalam tahun
pelepasan lepas djuga, namun itu tetap
mendjadi milik kudus Jahwe, seperti
ladang jang haram. Itu mendjadi milik
imam.
22 Djika ia menguduskan kepada Jahwe
sebidang ladang jang telah dibelinja tapi
tidak termasuk perladangan miliknja
sendiri,
23 maka hendaklah imam menghitung
baginja djumlah harga nilaiannja sampai
tahun pelepasan dan pada hari itu djuga
harga nilaiannja itu harus diberikan
kepada Jahwe sebagai barang kudus.
24 Dalam tahun pelepasan ladang
itu kembali kepada orang, dari siapa
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itu dibelinja, jaitu kepada orang jang
mula-mula memiliki tanah itu.
25 Semua nilaian haruslah menurut
misjkal sutji, jakni duapuluh gera
semisjkal.
26 Adapun anak sulung ternak, sebagai
anak sulung jang teruntukkan Jahwe,
tidak dapat dikuduskan orang, baik
lembu, maupun biri-biri. Itu adalah
kepunjaan Jahwe.
27 Akan tetapi djika itu berupa seekor
ternak nadjis, hendaknja ditebus
menurut harga nilaiannja dengan
ditambah seperlima dari padanja. Djika
orang tidak mau menebusnja, hendaknja
itu didjual menurut harga nilaiannja.
28 Akan tetapi segala sesuatu jang
haram, karena diharamkan orang kepada
Jahwe dari segenap kepunjaannja,
manusia, ternak atau ladang jang
mendjadi miliknja, tidak boleh didjual
atau ditebus. Semua jang haram adalah
barang mahakudus kepunjaan Jahwe.
29 Orang haram diantara manusia jang
telah diharamkan tidak boleh ditebus,
melainkan harus mati.
30 Bagian sepersepuluh dari negeri itu
jaitu dari hasil bumi, dari pepohonan,
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adalah kepunjaan Jahwe, jakni barang
kudus milik Jahwe.
31 Djika seseorang mau menebus
sebagian dari bagian sepersepuluhnja,
hendaknja ia menambah seperlima
padanja.
32 Segenap bagian sepersepuluh
dari sapi dan domba, jakni segala
sesuatu jang berdjalan dibawah tongkat,
sepersepuluhnja mendjadi kepunjaan
kudus Jahwe.
33 Djangan diperiksa apakah baik atau
buruk dan djangan ditukar. Djika toh
diganti atau ditukar, maka jang satu
maupun jang ditukar itu mendjadi kudus
dan tidak dapat ditebus.
34 Itulah segala perintah jang
diperintahkan Jahwe kepada Musa guna
bani Israil digunung Sinai.

Bilangan
1 Bersabdalah

Jahwe kepada Musa
digurun Sinai didalam kemah
pertemuan pada tanggal satu bulan
kedua dalam tahun kedua setelah
mereka keluar dari negeri Mesir,
kataNja:
2 Hendaklah kamu mendaftar djumlah
segenap himpunan bani Israil menurut
segala marga serta keluarga mereka
menurut djumlah nama semua lelaki,
satu demi satu,
3 mulai dari jang berumur duapuluh
tahun keatas, jaitu semua jang wadjib
masuk tentara Israil. Mereka harus
kamu, jaitu engkau sendiri dan Harun,
bilang menurut bala-bala mereka.
4 Seorang sesuku hendaknja menjertai
kamu, jang masing-masing adalah
kepala keluarga.
5 Dan inilah nama orang jang harus
menolong kamu: Dari suku Ruben: Elisur
bin Sjedeur;
6 dari suku Sjime'on: Sjelumiel bin
Suri-Sjadai;
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Bilangan 1.7–18
7 dari

2

suku Juda: Nahsjon bin
'Aminadab;
8 dari suku Isakar: Netaneel bin Su'ar;
9 dari suku Zebulun: Eliab bin Helon;
10 dari bani Jusuf: jakni dari suku
Efraim: Elisjama' bin 'Amihud; dan dari
suku Menasje: Gamaliel bin Pedahsur;
11 dari suku Binjamin: Abidan bin
Gid'oni;
12 dari suku Dan: Ahi'ezer bin
'Ami-Sjadai;
13 dari suku Asjer: Pag'iel bin 'Okran;
14 dari suku Gad: Eljasaf bin Re'uel;
15 dari suku Neftali: Ahira' bin Enan.
16 Itulah orang jang hendaknja dipanggil
dari himpunan, semua penghulu suku
nenek-mojangnja: mereka mengepalai
puak-puak Israil.
17 Maka Musa dan Harun mengambil
orang-orang jang terdaftar namanja itu.
18 Seluruh himpunan lalu dikerahkan
mereka pada tanggal satu bulan kedua.
Mereka mendaftarkan diri menurut
marga-marga serta keluarganja sekadar
djumlah namanja, mulai dari jang
berumur duapuluh tahun keatas, satu
demi satu.

Bilangan 1.19–24
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jang telah
diperintahkan Jahwe kepada Musa
mereka dibilang olehnja digurun Sinai.
20 Adapun keturunan bani Ruben, anak
sulung Israil, menurut marga-marga
serta keluarga-keluarga mereka menurut
djumlah nama, satu demi satu, semua
lelaki jang berumur duapuluh tahun
keatas, jaitu semua jang wadjib masuk
tentara
21 dan jang dibilang dari suku Ruben
adalah empatpuluh enam ribu limaratus
djiwa.
22 Keturunan bani Sjime'on menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka jang dibilang menurut djumlah
nama, satu demi satu, semua lelaki jang
berumur duapuluh tahun keatas, jaitu
semua jang wadjib masuk tentara
23 dan jang dibilang dari suku Sjime'on
adalah limapuluh sembilan ribu tigaratus
djiwa.
24 Keturunan bani Gad menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut djumlah nama (orang)
jang berumur duapuluh tahun keatas,
jaitu semua jang wadjib masuk tentara
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25 dan
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jang dibilang dari suku Gad
adalah empatpuluh lima ribu enamratus
limapuluh djiwa.
26 Keturunan bani Juda menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut djumlah nama (orang)
jang berumur duapuluh tahun keatas,
jaitu semua jang wadjib masuk tentara
27 dan jang dibilang dari suku Juda
adalah tudjuhpuluh empat ribu
enamratus djiwa.
28 Keturunan bani Isakar menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut djumlah nama (orang)
jang berumur duapuluh tahun keatas,
jaitu semua jang wadjib masuk tentara
29 dan jang dibilang dari suku Isakar
adalah limapuluh empat ribu empatratus
djiwa.
30 Keturunan bani Zebulun menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut djumlah nama (orang)
jang berumur duapuluh tahun keatas,
jaitu semua jang wadjib masuk tentara
31 dan jang dibilang dari suku Zebulun
adalah limapuluh tudjuh ribu empatratus
djiwa.

Bilangan 1.32–38
32 Adapun

5

bani Jusuf: keturunan bani
Efraim menurut marga-marga serta
keluarga-keluarga mereka menurut
djumlah nama (orang) jang berumur
duapuluh tahun keatas, jaitu semua jang
wadjib masuk tentara
33 dan jang dibilang dari suku Efraim
adalah empatpuluh ribu limaratus djiwa;
34 keturunan bani Menasje menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut djumlah nama (orang)
jang berumur duapuluh tahun keatas,
jaitu semua jang wadjib masuk tentara
35 dan jang dibilang dari suku Menasje
adalah tigapuluh dua ribu duaratus
djiwa.
36 Keturunan bani Binjamin menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut djumlah nama (orang)
jang berumur duapuluh tahun keatas,
jaitu semua jang wadjib masuk tentara
37 dan jang dibilang dari suku Binjamin
adalah tigapuluh lima ribu empatratus
djiwa.
38 Keturunan bani Dan menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut djumlah nama (orang)
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jang berumur duapuluh tahun keatas,
jaitu semua jang wadjib masuk tentara
39 dan jang dibilang dari suku Dan
adalah enampuluh dua ribu tudjuhratus
djiwa.
40 Keturunan bani Asjer menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut djumlah nama (orang)
jang berumur duapuluh tahun keatas,
jaitu semua jang wadjib masuk tentara
41 dan jang dibilang dari suku Asjer
adalah empatpuluh satu ribu limaratus
djiwa.
42 Keturunan bani Naftali menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka menurut nama (orang) jang
berumur duapuluh tahun keatas, jaitu
semua jang wadjib masuk tentara
43 dan jang dibilang dari suku Naftali
adalah limapuluh tiga ribu empatratus
djiwa.
44 Itulah orang jang dibilang oleh Musa
dan Harun serta para penghulu Israil
jang berdjumlah duabelas orang, jakni
satu orang dari masing-masing keluarga.
45 Maka semua orang dari bani Israil
jang dibilang menurut marga-marga
serta keluarga-keluarga mereka, jaitu
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orang jang berumur duapuluh tahun
keatas dan wadjib masuk tentara Israil,
46 nah semua orang jang dibilang itu
adalah enamratus tiga ribu limaratus
limapuluh djiwa.
47 Tetapi kaum Levi tidak dibilang
bersama dengan mereka menurut suku
nenek-mojangnja.
48 Sebab Jahwe sudah bersabda kepada
Musa demikian:
49 Hanja suku Levi djangan kaubilang
dan djumlah mereka djangan
kaudaftarkan bersama dengan
bani Israil.
50 Tetapi hendaklah engkau sendiri
memberikan kepada kaum Levita tugas
untuk memelihara Kediaman kesaksian
serta segala perabotnja dan segala
sesuatu jang bersangkutan. Mereka itu
harus mengangkut Kediaman itu serta
segala perabotnja dan merekalah jang
harus mengurusnja. Dan hendaklah
mereka berkemah disekeliling Kediaman
itu.
51 Apabila Kediaman itu diangkat, maka
kaum Levita harus membongkarnja
dan apabila Kediaman itu berhenti, lalu
harus dipasang oleh kaum Levita. Tetapi

Bilangan 1.52–2.3
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orang luaran jang mendekatinja harus
dibunuh.
52 Adapun bani Israil hendaklah
mereka berkemah masing-masing
dalam perkemahannja sendiri dan
masing-masing pada ketumbukannja
sendiri berpasukan-pasukan.
53 Tetapi kaum Levita harus berkemah
disekeliling Kediaman kesaksian, agar
himpunan bani Israil djangan kena
murka. Kaum Levita harus mengurus
pemeliharaan Kediaman kesaksian.
54 Maka bani Israil berbuat demikian;
tepat sebagaimana diperintahkan Jahwe
kepada mereka, demikianpun mereka
berbuat.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
dan Harun demikian:
2 Hendaklah bani Israil berkemah
masing-masing pada ketumbukannja
dengan alam keluarganja. Dengan
berantara hendaklah mereka berkemah
disekeliling kemah pertemuan.
3 Jang berkemah disebelah timur ialah:
Disebelah matahari terbit: ketumbukan
perkemahan Juda, berpasukan-pasukan.
Penghulu bani Juda ialah Nahsjon bin
'Aminadab.
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jaitu orang jang dibilang,
adalah tudjuhpuluh empat ribu
enamratus djiwa.
5 Berkemahlah disampingnja: Suku
Isakar. Penghulu bani Isakar ialah
Netaneel bin Su'ar.
6 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah limapuluh empat ribu empatratus
djiwa.
7 Lalu suku Zebulun. Penghulu bani
Zebulun ialah Eliab bin Helon.
8 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah limapuluh tudjuh ribu empatratus
djiwa.
9 Semua orang dari perkemahan
Juda jang dibilang ialah seratus
delapanpuluh enam ribu empatratus
djiwa, berpasukan-pasukan. Mereka itu
harus berangkat sebagai pasukan jang
pertama.
10 Disebelah selatan: ketumbukan
perkemahan Ruben, berpasukanpasukan. Penghulu bani Ruben ialah
Elisur bin Sjedeur.
11 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah empatpuluh enam ribu limaratus
djiwa.

Bilangan 2.12–18
12 Berkemahlah
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disampingnja: Suku
Sjime'on. Penghulu bani Sjime'on ialah
Sjelumiel bin Suri-Sjadai
13 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah limapuluh sembilan ribu tigaratus
djiwa.
14 Lalu suku Gad. Penghulu bani Gad
ialah Eljasaf bin Re'uel.
15 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah empatpuluh limaribu enamratus
limapuluh djiwa.
16 Semua orang dari perkemahan Ruben
jang dibilang ialah seratus limapuluh
satu ribu empatratus limapuluh djiwa,
berpasukan-pasukan. Mereka itu harus
berangkat sebagai pasukan jang kedua.
17 Lalu kemah pertemuan hendaknja
berangkat, sebab perkemahan
kaum Levita ada ditengah-tengah
perkemahan. Sebagaimana mereka
berkemah, demikianpun hendaklah
mereka berangkat, masing-masing pada
tempatnja menurut ketumbukannja.
18 Disebelah barat: Ketumbukan
perkemahan Efraim, berpasukanpasukan. Penghulu bani Efraim ialah
Elisjama' bin 'Amihud.
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19 Balanja,
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jaitu orang jang dibilang,
adalah empatpuluh ribu limaratus djiwa.
20 Disampingnja: Suku Menasje.
Penghulu bani Menasje ialah Gamaliel
bin Pedahsur.
21 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah tigapuluh dua ribu duaratus
djiwa.
22 Lalu suku Binjamin. Penghulu bani
Binjamin ialah Abidan bin Gid'oni.
23 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah tigapuluh lima ribu empatratus
djiwa.
24 Semua orang dari perkemahan Efraim
jang dibilang ialah seratus delapan ribu
seratus djiwa, berpasukan-pasukan.
Mereka itu harus berangkat sebagai
pasukan jang ketiga.
25 Disebelah utara: Ketumbukan
perkemahan Dan, berpasukan-pasukan.
Penghulu bani Dan ialah Ahi'ezer bin
'Ami-Sjadai.
26 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah enampuluh dua ribu tudjuhratus
djiwa.
27 Disampingnja berkemahlah: Suku
Asjer. Penghulu bani Asjer ialah Pag'iel
bin 'Okran.

Bilangan 2.28–34
28 Balanja,

12

jaitu orang jang dibilang,
adalah empatpuluh satu ribu limaratus
djiwa.
29 Lalu suku Naftali. Penghulu bani
Naftali ialah Ahira' bin 'Enan.
30 Balanja, jaitu orang jang dibilang,
adalah limapuluh tiga ribu empatratus
djiwa.
31 Semua orang dari perkemahan Dan
jang dibilang ialah seratus limapuluh
tudjuh ribu enamratus djiwa. Mereka
itu menurut ketumbukannja harus
berangkat sebagai pasukan jang terachir.
32 Itulah bani Israil jang dibilang
menurut keluarga-keluarga mereka jang
dibilang dari perkemahan-perkemahan
itu; menurut bala-balanja djumlahnja
ialah enamratus tiga ribu limaratus
limapuluh djiwa.
33 Tetapi kaum Levi tidak dibilang
bersama dengan bani Israil,
sebagaimana jang telah diperintahkan
Jahwe kepada Musa.
34 Maka bani Israil berbuat demikian;
tepat sebagaimana diperintahkan
Jahwe kepada Musa, demikian mereka
berkemah menurut ketumbukanketumbukan mereka dan demikian djuga
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mereka berangkat, masing-masing
dengan marganja sendiri dan pada
keluarganja sendiri.
1 Inilah keturunan Harun dan Musa
dikala Jahwe bersabda kepada
mereka digunung Sinai:
2 Inilah nama anak-anak Harun: jang
sulung: Nadab, lalu Abihu, Ele'azar dan
Itamar.
3 Itulah nama anak-anak Harun, jaitu
para imam jang diurapi dan ditahbiskan
mendjadi imam.
4 Adapun Nadab dan Abihu meninggal
dihadirat Jahwe, dikala mereka
membawa api jang tak halal kehadapan
Jahwe digurun Sinai. Mereka tidak
mempunjai anak. Maka Ele'azar dan
Itamar mendjabat imam dihadapan
Harun, ajah mereka.
5 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
6 Suruhlah suku Levi tampil kedepan
dan tempatkanlah dia dihadapan imam
Harun, agar mereka melajani dia.
7 Mereka harus menunaikan tugasnja
bagi dia dan guna seluruh himpunan
dihadapan kemah pertemuan dengan

3
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menjelenggarakan pekerdjaan pada
Kediaman itu.
8 Merekapun harus mengurus segenap
perabot kemah pertemuan dan
menjelenggarakan tugas bani Israil,
jakni pekerdjaan pada Kediaman itu.
9 Kaum Levita hendaklah kauserahkan
kepada Harun serta anak-anaknja.
Dari antara bani Israil merekalah jang
diserahkan sama sekali kepadanja.
10 Tetapi kepada Harun serta anakanaknja hendaknja kautugaskan untuk
menunaikan tugas keimaman. Orang
luaran jang mendekat harus dibunuh.
11 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
12 Sesungguh-sungguhnja Akulah
jang mengambil kaum Levita dari
tengah-tengah bani Israil akan ganti
segala anak sulung dari antara bani Israil
jang membuka kandungan. Kaum Levita
mendjadi milikKu.
13 Sebab milikKulah segala anak sulung.
Ketika Aku memukul semua anak sulung
dinegeri Mesir, maka segenap anak
sulung di Israil, baik manusia maupun
ternak, Kukuduskan bagi diriKu. Maka
mereka adalah milikKu, Akulah Jahwe.

Bilangan 3.14–22
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Jahwe kepada Musa
digurun Sinai demikian:
15 Bilanglah bani Levi menurut margamarga serta keluarga-keluarga mereka.
Semua lelaki jang berumur satu bulan
keatas hendaklah kaubilang.
16 Maka Musa membilang mereka
menurut firman Jahwe itu, sebagaimana
jang diperintahkan.
17 Dan inilah nama anak-anak Levi:
Gersjon, Kehat dan Merari.
18 Dan inilah nama anak-anak Gersjon
menurut marga-marga mereka: Libni
dan Sjime'i.
19 Dan anak-anak Kehat menurut
marga-marganja: 'Amram, Jishar,
Hebron dan 'Uziel.
20 Dan anak-anak Merari menurut
marga-marganja: Mahli dan Musji.
Itulah marga-marga kaum Levi menurut
keluarganja.
21 Termasuklah kedalam kaum Gersjon
marga Libni dan marga Sjime'i. Itulah
marga-marga kaum Gersjon.
22 Adapun djumlahnja mereka jang
dibilang, jaitu semua lelaki jang berumur
satu bulan keatas adalah tudjuhribu
limaratus djiwa.
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Gersjon itu berkemah
dibelakang Kediaman itu disebelah barat.
24 Penghulu keluarga kaum Gersjon
ialah Eljasaf bin Lael.
25 Adapun tugas bani Gersjon pada
kemah pertemuan, Kediaman itu
maupun kemahnja, ialah mengurus
kain penutupnja dan tabir pintu kemah
pertemuan,
26 tirai-tirai pelataran, tabir pintu
pelataran jang mengelilingi Kediaman
dan mesbah itu, dan lagi pula tali-talinja
jang diperlukan bagi segala pekerdjaan
jang bersangkutan.
27 Termasuklah kedalam kaum Kehat
marga 'Amram dan marga Jishar, marga
Hebron dan marga 'Uziel. Mereka itu
marga-marga kaum Kehat.
28 Adapun djumlah mereka jang
dibilang, jaitu semua lelaki jang
berumur satu bulan keatas adalah
delapanribu enamratus djiwa. Mereka itu
menjelenggarakan Jang Kudus.
29 Marga-marga kaum Kehat berkemah
sepandjang sisi Kediaman itu disebelah
selatan.
30 Penghulu keluarga dari marga-marga
kaum Kehat ialah Elisafan bin 'Uziel.
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mereka ialah memelihara peti
itu, medja, kandil, mesbah-mesbah dan
perabot sutji jang dipergunakan dalam
kebaktian, dan lagi pula tabir dan segala
sesuatu jang bersangkutan.
32 Penghulu para penghulu kaum
Levi ialah Ele'azar bin imam Harun.
Ia adalah pengawas mereka jang
menjelenggarakan Jang Kudus.
33 Termasuklah kedalam kaum Merari
marga Mahli dan marga Musji. Mereka
itu marga-marga kaum Merari.
34 Adapun djumlah mereka jang
dibilang, jaitu semua lelaki jang berumur
satu bulan keatas adalah enamribu
duaratus djiwa.
35 Penghulu keluarga dari marga-marga
Merari ialah Suriel bin Abihail. Mereka
berkemah sepandjang sisi Kediaman
disebelah utara.
36 Kepada bani Merari ditugaskan
mengurus papan-papan Kediaman itu,
palang-palangnja serta tiang-tiangnja,
alas-alasnja, pasak-pasak dan tali-talinja
serta segala perabotnja dan pekerdjaan
jang bersangkutan.
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tiang-tiang pelataran
sekeliling, alas-alasnja, pasak-pasak
serta tali-talinja.
38 Berkemahlah dimuka Kediaman
itu disebelah timur didepan kemah
pertemuan disebelah matahari terbit,
Musa dan Harun serta anak-anak mereka
jang menjelenggarakan tempat kudus,
jang sebenarnja mendjadi tugas bani
Israil. Orang luaran jang mendekat harus
dibunuh.
39 Djumlah orang-orang Levita jang
dibilang itu, jaitu jang atas firman Jahwe
dibilang oleh Musa dan Harun menurut
marga-marga mereka, semua lelaki
jang berumur satu bulan keatas adalah
duapuluhdua ribu djiwa.
40 Bersabdalah Jahwe kepada Musa:
Bilanglah semua anak sulung lelaki dari
bani Israil jang berumur satu bulan
keatas dan daftarkanlah djumlah nama
mereka.
41 Lalu ambilkanlah Aku kaum Levita
- Akulah Jahwe - sebagai pengganti
semua anak sulung diantara bani Israil
dan djuga ternak kaum Levita sebagai
pengganti segala anak sulung dari
segenap ternak bani Israil.
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42 Maka
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Musa membilang semua anak
sulung diantara bani Israil, sebagaimana
jang diperintahkan Jahwe kepadanja.
43 Adapun anak-anak sulung lelaki jang
berumur satu bulan keatas menurut
djumlah namanja, djumlahnja setelah
dibilang adalah duapuluhdua ribu
duaratus tudjuh puluh tiga djiwa.
44 Kemudian bersabdalah Jahwe kepada
Musa demikian:
45 Ambillah kaum Levita akan ganti
semua anak sulung diantara bani Israil
dan djuga ternak kaum Levita akan
ganti ternak mereka, agar kaum Levita
mendjadi milikKu, Akulah Jahwe.
46 Sebagai tebusan guna keduaratus
tudjuhpuluh tiga dari antara anak sulung
bani Israil jang berlebih kaum Levita itu,
47 hendaklah kauambil lima misjkal
untuk masing-masing orang - menurut
misjkal sutji hendaklah kauambil;
misjkal itu ialah duapuluh gera.
48 Uang itu harus kauserahkan kepada
Harun serta anak-anaknja sebagai
tebusan mereka jang berlebih itu.
49 Musa lalu mengambil tebusan
orang-orang jang kelebihan orang jang
ditebus oleh kaum Levita itu.
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itu diambilnja dari anak-anak
sulung bani Israil, jakni seribu tigaratus
enampuluh lima misjkal, menurut
misjkal sutji.
51 Uang tebusan itu lalu diserahkannja
kepada Harun serta anak-anaknja
menurut firman Jahwe, sebagaimana
jang diperintahkan Jahwe kepada Musa.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
dan Harun demikian:
2 Daftarkanlah djumlah kaum Kehat
dari tengah kaum Levita menurut
marga-marga dan keluarga-keluarga
mereka
3 mulai dari orang jang berumur
tigapuluh tahun keatas sampai dengan
jang berumur limapuluh tahun, jaitu
setiap orang jang wadjib melakukan
pekerdjaan dikemah pertemuan.
4 Inilah pekerdjaan kaum Kehat
dikemah pertemuan, jaitu berkenaan
dengan jang paling kudus.
5 Apabila perkemahan dibongkar, maka
Harun serta anak-anaknja harus masuk
dan menurunkan tabir penutup dan
menudung peti kesaksian dengannja.
6 Diatasnja mereka harus meletakkan
tudung dari kulit tahasj dan

4
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membentangkan diatasnja kain
terpal jang setenunan dan merah ungu,
lalu memasang gandar-gandarnja.
7 Diatas medja roti pesadjenpun
hendaknja dibentangkan sehelai kain
terpal jang merah ungu dan ditaruh
diatasnja talam-talam, perukupanperukupan, pinggan-pinggan dan
tjerek-tjerek tuang; dan rotinja tetap
harus diatasnja.
8 Diatas kesemuanja itu hendaknja
dibentangkan sehelai kain terpal jang
merah-lembajung dan itu ditudungi
dengan penutupan dari kulit tahasj, lalu
gandar-gandarnja hendaknja dipasang.
9 Kemudian hendaknja diambil sehelai
kain terpal jang merah-ungu, lalu kandil
dian serta pelita-pelita dian, batil-batil
serta segala perkakas bagi minjak jang
dipakai untuk mengurusnja hendaknja
ditudungi dengannja.
10 Kesemuanja itu beserta dengan
segenap perabotnja harus ditaruh diatas
sehelai penutup dari kulit tahasj dan lalu
ditaruh diatas sebuah usungan.
11 Diatas mesbah emas itupun
hendaknja dibentangkan sehelai kain
terpal jang merah-ungu; lalu ditudungi
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dengan penutup dari kulit tahasj dan
gandar-gandarnja hendaknja dipasang.
12 Kemudian mereka harus mengambil
segala perabot kebaktian, jang
dipergunakan untuk bergilirbakti dalam
Jang Kudus, dan menaruhnja diatas
sehelai kain terpal jang merah-ungu
dan lalu menudunginja dengan penutup
dari kulit tahasj serta menaruhnja atas
sebuah usungan.
13 Setelah mereka membersihkan
mesbah itu dari abu lemak, hendaklah
mereka lalu membentangkan diatasnja
sehelai kain terpal jang merah bungur.
14 Diatasnja hendaklah mereka taruh
segala perabot jang pemakaiannja
bersangkutan dengannja, jaitu
perukupan, tritjangah-tritjangah, sodoksodok dan tjerana-tjerana, pendeknja
segala perabot mesbah itu. Diatasnja
mereka harus membentangkan sebuah
tudung dari kulit tahasj dan lalu
memasang gandar-gandarnja.
15 Setelah Harun serta anak-anaknja
selesai menudung jang kudus serta
segenap perabot kudus itu, maka
pada ketika perkemahan berangkat
bani Kehat hendaknja datang untuk
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mengangkutnja. Tapi mereka tidak boleh
menjentuh jang kudus itu. Kalau berbuat
demikian, maka mereka akan mati.
Itulah barang angkutan bani Kehat dari
kemah pertemuan.
16 Tetapi imam Ele'azar bin Harun
adalah pengawas minjak dian dan dupa
jang harum semerbak serta kurban
santapan tetap dan minjak urapan. Ia
merupakan pengawas seluruh Kediaman
itu serta segala sesuatu jang ada
didalamnja, baik Jang Kudus maupun
perkakasnja.
17 Bersabdalah Jahwe kepada Musa dan
Harun demikian:
18 Djangan sampai suku marga-marga
Kehat tertumpas dari tengah-tengah
kaum Levita.
19 Tetapi ini hendaklah kauperbuat
bagi mereka, agar mereka terus hidup
dan djangan mati, apabila mereka
menghampiri jang paling kudus, jakni:
Hendaklah Harun serta anak-anaknja
masuk dan menempatkan mereka
masing-masing ditempat kerdjanja dan
pada barang angkutannja.
20 Tetapi mereka sendiri djangan masuk
sehingga mereka tidak sampai melihat,
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barang kudus itu meski sebentar sadja
sekalipun, agar tidak sampai mati.
21 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
22 Daftarkanlah djuga djumlah bani
Gersjon menurut keluarga-keluarga
serta marga-marga mereka.
23 Mulai dari orang jang berumur
tigapuluh tahun keatas sampai dengan
jang berumur limapuluh tahun harus
kaubilang, jaitu semua jang wadjib
menjelenggarakan pekerdjaan pada
kemah pertemuan.
24 Dan inilah pekerdjaan marga-marga
kaum Gersjon dalam pengurusan serta
pengangkutan:
25 Mereka harus mengangkut kain
tenda dari Kediaman itu dan dari kemah
pertemuan, kain penutupnja serta
kain penutup dari kulit tahasj jang
(dibentangkan) diatasnja, tabir pintu
kemah pertemuan
26 serta tirai-tirai pelataran, tabir pintu
gerbang pelataran jang ada disekeliling
Kediaman dan mesbah itu, tali-talinja
dan segala perabot pekerdjaannja.
Segala sesuatu jang bersangkutan dan
perlu dilakukan harus mereka kerdjakan.

Bilangan 4.27–32
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titah Harun serta anakanaknja segenap pekerdjaan Gersjon
jang berkenaan dengan barang
angkutannja maupun segala pekerdjaan
lainnja harus dilakukan. Kamu harus
mengawasi mereka dalam pemeliharaan
segala barang angkutannja itu.
28 Demikianlah pekerdjaan margamarga bani Gersjon pada kemah
pertemuan dan tugas mereka dibawah
pimpinan Itamar bin imam Harun.
29 Adapun bani Merari hendaklah
mereka kaubilang menurut margamarga serta keluarga-keluarga mereka.
30 Mulai dari jang berumur tigapuluh
tahun keatas sampai dengan jang
berumur limapuluh tahun harus
kaubilang, jaitu semua jang wadjib
menjelenggarakan pekerdjaan pada
kemah pertemuan.
31 Dan inilah tugas pengangkutan
dan segenap pekerdjaannja pada
kemah pertemuan, jaitu: papan-papan
Kediaman itu, palang-palangnja,
tiang-tiang serta alas-alasnja;
32 tiang-tiang pelataran jang
disekelilingnja serta alas-alasnja,
pasak-pasak dan tali-talinja dan lagi
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segala perabot jang bersangkutan
dengan segenap urusannja. Segala
barang angkutan jang dipelihara mereka
itu hendaklah kamu tundjukkan dengan
namanja sendiri.
33 Demikianlah pekerdjaan margamarga bani Merari berkenaan dengan
segenap pekerdjaannja pada kemah
pertemuan dibawah pimpinan Itamar bin
imam Harun.
34 Maka Musa, Harun dan para
penghulu perkumpulan membilang bani
Kehat menurut marga-marga serta
keluarga-keluarga mereka,
35 mulai dari jang berumur tigapuluh
tahun keatas sampai dengan jang
berumur limapuluh tahun, jaitu
semua jang wadjib menjelenggarakan
pekerdjaan pada kemah pertemuan.
36 Dan orang-orang jang dibilang
menurut marga-marganja itu adalah
duaribu tudjuhratus limapuluh djiwa.
37 Itulah djumlah orang dari margamarga Kehat jang dibilang, jaitu
semua jang wadjib menjelenggarakan
pekerdjaan pada kemah pertemuan dan
dibilang oleh Musa dan Harun menurut
firman Jahwe dengan perantaraan Musa.

Bilangan 4.38–43
38 Bani
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Gersjonpun dibilang menurut
marga-marga serta keluarga-keluarga
mereka,
39 mulai dari jang berumur tigapuluh
tahun keatas sampai dengan jang
berumur limapuluh tahun, jaitu
semua jang wadjib menjelenggarakan
pekerdjaan pada kemah pertemuan.
40 Dan orang-orang jang dibilang
menurut marga-marga serta keluargakeluarga mereka adalah duaribu
enamratus tigapuluh djiwa.
41 Itulah djumlah orang dari margamarga bani Gersjon jang dibilang, jaitu
semua jang wadjib menjelenggarakan
pekerdjaan pada kemah pertemuan
dan jang dibilang oleh Musa dan Harun
menurut firman Jahwe.
42 Marga-marga bani Meraripun
dibilang menurut marga-marga serta
keluarga-keluarga mereka,
43 mulai dari jang berumur tigapuluh
tahun keatas sampai dengan jang
berumur limapuluh tahun, jaitu
semua jang wadjib menjelenggarakan
pekerdjaan pada kemah pertemuan.
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44 Dan
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orang jang dibilang menurut
marga-marga mereka adalah tigaribu
duaratus djiwa.
45 Itulah djumlah orang dari margamarga bani Merari jang dibilang oleh
Musa dan Harun menurut firman Jahwe
dengan perantaraan Musa.
46 Adapun djumlah orang jang dibilang
itu, jakni kaum Levita jang dibilang oleh
Musa dan Harun serta para penghulu
Israil menurut marga-marga serta
keluarga-keluarga mereka,
47 mulai dari jang berumur tigapuluh
tahun keatas sampai dengan jang
berumur limapuluh tahun, jaitu
semua jang wadjib menjelenggarakan
pekerdjaan dan pengangkutan kemah
pertemuan itu,
48 orang jang dibilang itu adalah
delapanribu limaratus delapanpuluh
djiwa.
49 Menurut firman Jahwe dengan
perantaraan Musa maka kepada tiap-tiap
orang ditugaskan apa jang harus
dikerdjakan dan diangkutnja, maklumlah
orang-orang jang dibilang itu (seperti)
jang diperintahkan Jahwe kepada Musa.

Bilangan 5.1–7
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5 demikian:

2 Perintahkanlah
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Jahwe kepada Musa

kepada bani Israil,
bahwa mereka harus menjuruh keluar
dari perkemahan setiap orang jang sakit
kusta, jang beser mani dan jang nadjis
karena menjentuh majat.
3 Baik laki-laki maupun perempuan
harus kamu suruh keluar; mereka harus
kamu keluarkan dari perkemahan, agar
mereka djangan sampai mentjemarkan
perkemahannja, tempat Aku diam
ditengah-tengah mereka.
4 Maka bani Israil berbuat demikian
dan menjuruh mereka keluar dari
perkemahan itu; sebagaimana telah
disabdakan Jahwe kepada Musa,
demikian diperbuat bani Israil.
5 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
6 Berbitjaralah dengan bani Israil:
Apabila salah seorang, entah laki-laki
entah perempuan sampai berbuat salah
satu dosa, sebagaimana diperbuat
manusia, dan dengan demikian tak setia
kepada Jahwe sehingga ia bersalah,
7 maka ia harus mengaku dosanja
jang telah diperbuatnja itu, lalu
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mengembalikan seluruh keuntungan
dari kesalahannja itu dengan ditambah
seperlima. Itu harus diberikannja kepada
orang jang dikena kesalahannja itu.
8 Djikalau orang itu tidak ada
penebusnja kepada siapa keuntungan
dan kesalahan itu dapat dikembalikan,
maka keuntungan dari kesalahan itu
jang harus dikembalikan itu mendjadi
milik Jahwe guna imam, tak terhitung
domba djantan pentjeria jang dipakai
untuk mentjeriakan dia.
9 Adapun setiap sumbangan bakti
dari barang kudus bani Israil jang
diundjukkan mereka kepadanja,
mendjadi bagian imam.
10 Tetapi barang kudus itu sendiri
mendjadi bagian tiap-tiap orang. Hanja
apa jang diberikan masing-masing orang
kepada imam mendjadi bagiannja djuga.
11 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
12 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Apabila isteri seorang berbuat serong
dengan mendjadi tak setia kepadanja
13 sampai orang lain berseketiduran
dengannja tapi tersembunji bagi
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suaminja sehingga tetap mendjadi
rahasia, bahwa ia mentjemarkan dirinja,
dan saksi tidak ada terhadapnja dan
iapun tidak tertangkap tangan,
14 dan djika lalu (suaminja) didatangi
rasa tjemburu, sehingga ia mentjemburui
isterinja jang sungguh-sungguh
mentjemarkan dirinja, ataupun ia
didatangi rasa tjemburu sampai
mentjemburui isterinja padahal ia tidak
mentjemarkan diri,
15 maka orang itu harus menghantar
isterinja kepada imam bersama-sama
dengan sebuah kurban baginja, jakni
sepersepuluh efa tepung djelai jang tidak
dituangi minjak dan tidak diberi ukup,
oleh sebab merupakan kurban santapan
tjemburuan, persembahan peringatan
jang mengingatkan kepada kesalahan.
16 Imam itu akan menjuruh isteri
itu mendekat serta menempatkannja
dihadirat Jahwe.
17 Kemudian hendaklah imam itu
mengambil air sutji dalam sebuah
bedjana tembikar dan djuga sedikit dari
debu jang ada dilantai Kediaman itu.
Debu itu harus dihamburkannja kedalam
air itu.
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imam itu menempatkan
isteri itu dihadirat Jahwe, lalu ia akan
menguraikan rambut kepala isteri itu
dan menaruh persembahan peringatan
itu ditapak tangannja - jaitu kurban
tjemburuan itu - sedangkan ditangan
imam itu ada air pahit jang membawa
kutuk itu.
19 Sesudah itu hendaklah imam
mempersumpahkan dia seraja berkata
kepada isteri itu: Andaikata seorang
laki-laki tidak berseketiduran denganmu
dan engkau tidak berbuat serong
dengan mentjemarkan dirimu selagi
engkau mendjadi bawahan suamimu,
moga-moga engkau terluput dari air
pahit jang membawa kutuk ini.
20 Tetapi andaikata engkau berbuat
serong selagi engkau bawahan suamimu
dan engkau mentjemarkan dirimu oleh
sebab laki-laki lain jang bukan suamimu
berseketiduran denganmu
21 - maka imam harus
mempersumpahkan isteri itu dengan
sumpah kutuk seraja berkata kepadanja:
- moga-moga Jahwe membuat engkau
mendjadi kutuk dan sumpah ditengahtengah bangsamu, oleh karena Jahwe
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kiranja akan membuat pinggangmu
kempis dan perutmu bergembung.
22 Semoga air jang membawa
kutuk ini memasuki batinmu untuk
menggembungkan perutmu dan
membuat pinggangmu kempis.
Hendaknja isteri itu menjahut: Amin,
Amin!
23 Kemudian imam itu harus menuliskan
kutuk itu diatas sehelai lembaran dan
menghapusnja dengan air pahit itu.
24 Isteri itu harus diberinja minum
air pahit jang membawa kutuk itu. Air
pahit jang membawa kutuk itu akan
memasukinja mendjadi kepahitan.
25 Kurban tjemburuan itu hendaknja
diambil imam itu dari tangan isteri itu dan
persembahan itu harus diundjukkannja
kehadapan Jahwe lalu dibawanja keatas
mesbah itu.
26 Segenggam dari persembahan
itu harus diambil imam itu sebagai
persembahan peringatan lalu dibakarnja
diatas mesbah itu.
27 Setelah isteri itu diberinja minum
air itu, maka djika ia mentjemarkan
dirinja dan tidak setia kepada suaminja,
nistjaja air jang membawa kutuk itu
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akan memasukinja mendjadi kepahitan
dan perutnja akan bergembung dan
pinggangnja akan kempis dan isteri
itu akan mendjadi kutuk ditengah
bangsanja.
28 Tetapi djikalau isteri itu tidak
mentjemarkan dirinja sehingga ia tetap
tahir, maka ia akan terluput dan ia akan
dapat mendjadi hamil pula.
29 Itulah hukumnja perihal tjemburuan,
apabila seorang isteri bawahan suaminja
berbuat serong dan mentjemarkan
dirinja;
30 ataupun apabila seorang suami
didatangi rasa tjemburu sehingga
ia mentjemburui isterinja. Isteri itu
hendaknja ditempatkannja dihadirat
Jahwe dan imam harus memperlakukan
padanja sesuai dengan hukum ini.
31 Si suami akan bebas dari kesalahan
tapi isteri itu akan menanggung
kesalahannja.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Apabila salah seorang, entah laki-laki
entah perempuan, mau bernazar, jakni
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nazar seorang nazir, untuk membaktikan
diri kepada Jahwe,
3 (maka ia harus pantang) terhadap air
anggur dan minuman keras. Tjuka air
anggur dan tjuka minuman keras tidak
boleh ia minum dan segala minuman dari
buah anggur tidak boleh diminumnja dan
buah anggur, baik jang baru maupun
jang kering tidak boleh ia makan.
4 Sepandjang masa kenazirannja ia
tidak boleh makan apa sadja jang
dihasilkan pokok anggur, mulai dari air
asamnja sampai dengan kulitnja.
5 Selama masa nazar kenazirannja
pisau tjukur tidak boleh menjentuh
kepalanja. Hingga genaplah masanja
membaktikan diri kepada Jahwe ia
adalah kudus dan rambut kepalanja
harus dibiarkannja tumbuh terurai.
6 Selama masa ia membaktikan diri
kepada Jahwe ia tidak boleh datang
kepada orang mati.
7 Iapun tidak boleh menadjiskan diri
dengan ajahnja, ibunja atau kakakadiknja setelah mereka meninggal,
sebab kenaziran Allahnja ada diatas
kepalanja.
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masa kenazirannja kuduslah
ia bagi Jahwe.
9 Akan tetapi djika tiba-tiba dengan
tak tersangka-sangka seseorang
mati dekat pada dia dan dengan
demikian mentjemarkan rambut kepala
kenazirannja, maka ia harus mentjukur
rambutnja pada hari pentahirannja, jaitu
pada hari ketudjuh ia harus bertjukur.
10 Pada hari kedelapan hendaklah ia
membawa dua ekor burung tekukur atau
dua ekor burung merpati djantan kepada
imam pada pintu kemah pertemuan.
11 Imam itu harus menjediakan jang
satu akan kurban penebus dosa dan
jang lain akan kurban bakar. Dengan
demikian ia akan mentjeriakan orang
itu lantaran ia telah berdosa dengan
menjentuh orang mati. Pada hari itu
djua haruslah ia menguduskan kepalanja
pula.
12 Kembali ia harus membaktikan
masa kenazirannja kepada Jahwe dan
menjampaikan seekor anak domba jang
belum satu tahun umurnja akan kurban
pelunas salah. Masa jang dahulu itu
batal adanja, oleh sebab kenazirannja
telah ditjemarkan.
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hukum nazir. Pada hari masa
kenazirannja sudah genap, ia harus
diantar kepada pintu kemah pertemuan.
14 Dan hendaklah ia mengundjukkan
kurbannja kepada Jahwe, jakni seekor
anak domba jang tak bertjatjat dan
belum satu tahun umurnja akan kurban
bakar dan seekor anak domba betina
jang tak bertjatjat dan belum satu tahun
umurnja akan kurban penebus dosa
dan lagi seekor domba djantan jang tak
bertjatjat akan kurban sjukur;
15 sebakul roti tak beragi dari pati
tepung, jaitu roti-roti bulat tak beragi
jang diaduk dengan minjak serta
roti-roti lempeng tak beragi jang dioles
dengan minjak dan kurban santapan
serta kurban-kurban tuangan jang
bersangkutan.
16 Hendaknja imam mengundjukkannja
kepada hadirat Jahwe dan menjediakan
kurban penebus dosanja serta kurban
bakarnja.
17 Adapun domba djantan itu harus
disediakannja akan kurban sjukur bagi
Jahwe bersama dengan sebakul roti tak
beragi itu. Imampun harus menjediakan
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kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan.
18 Kemudian nazir itu harus mentjukur
rambut kenazirannja didepan pintu
kemah pertemuan dan mengambil
rambut kepala kenazirannja serta
melemparkannja kedalam api jang ada
dibawah kurban sjukur itu.
19 Hendaklah imam itu mengambil
pundak domba djantan itu, setelah
direbus, dan djuga sebidji roti tak beragi
dari bakul itu; dan sebidji roti lempeng
tak beragi; kesemuanja itu harus
ditaruhnja ditelapak si nazir setelah ia
mentjukur rambut kenazirannja.
20 Kemudian imam itu harus
mengundjukkannja dihadirat Jahwe akan
kurban timangan. Kurban itu mendjadi
bagian kudus bagi imam itu bersama
dengan dada kurban timangan dan paha
sumbangan bakti. Sesudah itu baru si
nazir boleh minum air anggur pula.
21 Itulah hukum perihal orang nazir.
Djika ia menazarkan sebuah kurban
kepada Jahwe disamping kenazirannja
- dengan tidak terhitung apa jang
diidjinkan kemampuannja - maka ia
harus berbuat sesuai dengan nazar
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jang dinazarkannja itu ditambah
dengan segala jang dibebankan hukum
kenazirannja.
22 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
23 Berbitjaralah dengan Harun serta
anak-anaknja dengan berkata: Demikian
haruslah kamu memberkati bani Israil.
Hendaklah kamu katakan:
24 Semoga Jahwe memberkati engkau
dan mendjagai engkau;
25 semoga Jahwe membuat wadjahNja
bertjahaja atasmu dan merelai engkau;
26 semoga Jahwe menundjukkan
wadjahNja kepadamu dan memberi
engkau kedamaian.
27 Demikianlah hendaknja mereka
menaruh namaKu atas Israil. Maka Aku
akan memberkati mereka.
1 Pada hari Musa selesai membangun
Kediaman itu, maka ia mengurapi
serta menguduskannja beserta dengan
segala perabotnja dan mesbah serta
segala perabotnja. Setelah kesemuanja
itu diurapi dan dikuduskannja,
2 maka para penghulu Israil, jaitu
para kepala keluarga, mengundjukkan
(persembahannja). Mereka itu adalah
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penghulu segala suku dan mengetuai
semua orang jang dibilang itu.
3 Mereka mengantar kurbannja
kehadapan Jahwe, jaitu enam pedati
bertudung dan duabelas ekor sapi;
satu pedati dari dua orang penghulu
dan seekor sapi dari seorang penghulu.
Mereka membawa persembahan itu
kehadapan Kediaman itu.
4 Lalu berkatalah Jahwe kepada Musa
demikian:
5 Terimalah itu dan hendaknja
dipergunakan untuk keperluan kemah
pertemuan. Serahkanlah itu kepada
kaum Levita, masing-masing sesuai
dengan pekerdjaannja.
6 Maka Musa menerima pedati-pedati
dan sapi-sapi itu dan diserahkannja
kepada kaum Levita.
7 Dua pedati serta empat ekor sapi
diserahkannja kepada bani Gersjom
berpadanan dengan pekerdjaan mereka.
8 Empat pedati serta delapan ekor
sapi diserahkannja kepada bani Merari
berpadanan dengan pekerdjaan mereka,
jang dipimpin Itamar bin imam Harun.
9 Kepada bani Kehat tidak diserahkannja
barang sesuatu, oleh sebab mereka
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itu mendapat tugas menjelenggarakan
barang kudus jang dipanggul mereka
sendiri.
10 Para penghulupun mengundjukkan
sumbangan-sumbangan pentahbisan
mesbah pada hari diurapi. Kurban
itu dibawa para penghulu kehadapan
mesbah itu.
11 Maka bersabdalah Jahwe kepada
Musa: seorang penghulu hendaknja
membawa kurbannja guna pentahbisan
mesbah itu tiap-tiap hari.
12 Jang membawa kurbannja untuk hari
pertama ialah Nahsjon bin 'Aminadab
dari suku Juda.
13 Dan kurbannja ialah sebuah talam
perak jang beratnja seratus tigapuluh
misjkal, sebuah tjerana perak jang
beratnja tudjuhpuluh misjkal menurut
misjkal sutji, dan keduanja penuh pati
tepung jang diaduk dengan minjak akan
kurban santapan;
14 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
15 seekor lembu djantan muda,
16 seekor domba djantan dan seekor
anak domba jang belum satu tahun
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umurnja akan kurban bakar, dan seekor
kambing djantan akan kurban penebus
dosa;
17 dan akan kurban sjukur dua ekor
sapi, lima ekor anak domba djantan,
lima ekor bandot dan lima ekor anak
domba jang berumur satu tahun. Itulah
kurban Nahsjon bin 'Aminadab.
18 Pada hari kedua Netaneel bin
Su'ar, penghulu Isakar, membawa
persembahannja.
19 Sebagai kurbannja ia membawa
sebuah talam perak jang beratnja
seratus tigapuluh misjkal sebuah tjerana
perak jang beratnja tudjuhpuluh misjkal
menurut misjkal sutji, dan kedua-duanja
penuh pati tepung jang diaduk dengan
minjak akan kurban santapan;
20 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
21 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
22 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
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akan kurban sjukur dua ekor
sapi, lima ekor domba djantan, lima
ekor bandot dan lima ekor anak domba
jang berumur satu tahun. Itulah kurban
Netaneel bin Su'ar.
24 Pada hari ketiga penghulu bani
Zebulun, jaitu Eliab bin Helon.
25 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
26 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
27 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
28 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
29 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban Eliab
bin Helon.
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hari keempat penghulu bani
Ruben, jaitu Elisur bin Sjedeur.
31 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
32 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
33 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
34 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
35 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban Elisur
bin Sjedeur.
36 Pada hari kelima penghulu bani
Sjime'on, jaitu Sjelumiel bin Suri-Sjadai.
37 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
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tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
38 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
39 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
40 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
41 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban
Sjelumiel bin Suri-Sjadai.
42 Pada hari keenam penghulu bani
Gad, jaitu Eljasaf bin Re'uel.
43 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
tudjuhpuluh misjkal, menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
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perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
45 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
46 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
47 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban
Eljasaf bin Re'uel.
48 Pada hari ketudjuh penghulu bani
Efraim, jaitu Elisjama' bin 'Amihud.
49 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
50 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
51 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
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jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
52 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
53 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban
Elisjama' bin 'Amihud.
54 Pada hari kedelapan penghulu bani
Menasje, jaitu Gamaliel bin Pedahsur.
55 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
56 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
57 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
58 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
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kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban
Gamaliel bin Pedahsur.
60 Pada hari kesembilan penghulu bani
Binjamin, jaitu Abidan bin Gid'oni.
61 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
62 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
63 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
64 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
65 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban
Abidan bin Gid'oni.
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hari kesepuluh penghulu bani
Dan, jaitu Ahi'ezer bin 'Ami-Sjadai.
67 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
68 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
69 seekor lembu muda, seekor domba
djantan dan seekor anak domba jang
belum satu tahun umurnja akan kurban
bakar;
70 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
71 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban
Ahi'ezer bin 'Ami-Sjadai.
72 Pada hari kesebelas penghulu bani
Asjer, jaitu Pag'iel bin 'Okran.
73 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
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tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
74 sebuah perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
75 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
76 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
77 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban
Pag'iel bin 'Okran.
78 Pada hari keduabelas penghulu bani
Naftali, jaitu Ahira' bin 'Enan.
79 Kurbannja ialah sebuah talam perak
jang beratnja seratus tigapuluh misjkal,
sebuah tjerana perak jang beratnja
tudjuhpuluh misjkal menurut misjkal
sutji, kedua-duanja penuh pati tepung
jang diaduk dengan minjak akan kurban
santapan;
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perukupan emas jang
beratnja sepuluh misjkal dan penuh
berisi dupa;
81 seekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan seekor anak domba
jang belum satu tahun umurnja akan
kurban bakar;
82 seekor kambing djantan akan kurban
penebus dosa;
83 akan kurban sjukur dua ekor sapi,
lima ekor domba djantan, lima ekor
bandot dan lima ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah kurban Ahira'
bin 'Enan
84 Itulah sumbangan pentahbisan
mesbah pada hari diurapi, jakni
sumbangan dari pihak para penghulu
Israil: duabelas talam perak, duabelas
tjerana perak, duabelas perukupan
emas.
85 Masing-masing talam beratnja
seratus tigapuluh misjkal dan masingmasing tjerana tudjuhpuluh misjkal.
Semua bedjana-bedjana itu peraknja
adalah duaribu empatratus misjkal
menurut misjkal sutji.
86 Keduabelas perukupan emas jang
penuh berisi dupa itu, masingmasing

Bilangan 7.87–8.1

52

sepuluh misjkal beratnja menurut misjkal
sutji. Semua perukupan-perukupan
itu emasnja adalah seratus duapuluh
misjkal.
87 Djumlah ternak akan kurban bakar
ialah duabelas ekor lembu djantan,
duabelas ekor domba djantan, duabelas
anak domba jang berumur satu
tahun serta kurban santapan jang
bersangkutan; dan duabelas ekor
kambing akan korban penebus -dosa.
88 Djumlah ternak akan kurban sjukur
ialah duapuluh empat ekor lembu
djantan, enampuluh ekor domba
djantan, enampuluh ekor bandot,
enampuluh ekor anak domba jang
berumur satu tahun. Itulah sumbangansumbangan pentahbisan mesbah setelah
diurapi.
89 Apabila Musa masuk kedalam kemah
pertemuan untuk berbitjara dengan
Dia, maka ia mendengar suara jang
bersabda kepadanja dari atas penutup
jang terletak diatas peti kesaksian,
dari tengah-tengah kedua kerub itu;
demikian Ia bersabda kepadanja.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
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dengan Harun dan
hendaklah kaukatakan kepadanja:
Apabila engkau memasang pelitapelita, maka ketudjuh pelita itu harus
menerangi muka depan kandil.
3 Harun lalu berbuat demikian. Ia
memasang pelita-pelita itu pada muka
depan kandil itu, sebagaimana jang
diperintahkan Jahwe kepada Musa.
4 Buatan kandil itu sebagai berikut:
emas pahatan, baik batangnja maupun
bunga-bungaannja pahatan. Sesuai
dengan tjontoh jang telah diperlihatkan
Jahwe kepada Musa, demikian kandil itu
telah dibuatnja.
5 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
6 Ambillah kaum Levita dari tengah bani
Israil dan tahirkanlah mereka.
7 Demikian hendaklah engkau berbuat
pada mereka untuk mentahirkannja:
Pertjikilah mereka dengan air
penghapusan dosa. Lalu mereka
harus mentjukur seluruh tubuhnja
dan mentjutji pakaiannja dan dengan
demikian mentahirkan diri.
8 Kemudian mereka harus mengambil
seekor lembu djantan muda beserta
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dengan kurban santapan jang
bersangkutan, jaitu pati tepung jang
diaduk dengan minjak. Seekor lembu
djantan muda lain lagi hendaklah
kauambil akan kurban penebus dosa.
9 Lalu kaum Levita harus kausuruh
mendekat didepan kemah pertemuan
dan segenap himpunan bani Israil
hendaklah kaukerahkan.
10 Setelah kaum Levita kausuruh dekati
hadirat Jahwe, lalu bani Israil harus
menumpangkan tangannja diatas kaum
Levita.
11 Sesudahnja Harun harus menatang
kaum Levi kehadapan Jahwe sebagai
kurban timangan dari pihak bani Israil.
Lalu mereka teruntukkan sebagai
penjelenggara pekerdjaan bagi Jahwe.
12 Adapun kaum Levita hendaknja
menumpangkan tangannja atas kepala
lembu-lembu djantan itu; jang satu
harus disediakan akan kurban penebus
dosa dan jang lain akan kurban bakar
bagi Jahwe untuk mentjeriakan mereka.
13 Habis itu kaum Levita harus
kautempatkan didepan Harun serta
anak-anaknja dan kautatang sebagai
kurban timangan kehadapan Jahwe.
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demikian engkau akan
mementjilkan kaum Levita dari tengah
bani Israil, sehingga kaum Levita
mendjadi milikKu.
15 Sesudah demikian kaum Levita akan
masuk untuk berbakti kepada kemah
pertemuan. Mereka harus kautahirkan
dan kautatang sebagai kurban timangan,
16 oleh sebab mereka sama sekali
diserahkan kepadaKu dari tengah bani
Israil. Akan ganti segala sesuatu jang
membuka kandungan, jaitu anak-anak
sulung dari bani Israil, mereka telah
Kuambil bagi diriKu sendiri.
17 Sesungguhnja milikKulah segala
anak sulung diantara bani Israil, baik
manusia maupun ternak. Pada hari Aku
memukul semua anak sulung dinegeri
Mesir mereka telah Kukuduskan bagiKu.
18 Adapun kaum Levita telah Kuambil
mereka sebagai pengganti semua anak
sulung diantara bani Israil.
19 Dan antara bani Israil kaum Levita
Kuserahkan kepada Harun serta
anak-anaknja sebagai orang berian,
agar mereka itu menjelenggarakan
pekerdjaan bani Israil pada kemah
pertemuan dan mentjeriakan bani
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Israil, supaja djangan terdjadi bala
diantara bani Israil, apabila bani Israil
menghampiri jang kudus.
20 Maka Musa dan Harun serta segenap
himpunan bani Israil berbuat demikian
pada kaum Levita; tepat sebagaimana
diperintahkan Jahwe kepada Musa,
demikian diperbuat bani Israil kepada
mereka.
21 Kaum Levitapun membiarkan dirinja
dimurnikan dan mereka mentjutji
pakaiannja. Lalu Harun menatang
mereka sebagai kurban timangan
kehadapan Jahwe dan mentjeriakan
mereka serta mentahirkannja.
22 Sesudah demikian maka kaum
Levita masuk untuk menjelenggarakan
pekerdjaan pada kemah pertemuan
dengan diawasi oleh Harun serta
anak-anaknja. Sebagaimana telah
diperintahkan Jahwe kepada Musa
perihal kaum Levi, demikian diperbuat
terhadap mereka.
23 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
24 Jang berikut ini mengenai kaum
Levita: Orang jang berumur duapuluh
lima tahun keatas harus datang untuk

Bilangan 8.25–9.5

57

melakukan tugasnja dalam urusan
kemah pertemuan
25 dan waktu ia berumur limapuluh
tahun ia boleh keluar dari tugas
pekerdjaan dan tidak lagi wadjib
berbakti.
26 Sekalipun ia boleh bersama dengan
saudara-saudaranja ikut menunaikan
tugas dan pekerdjaan pada kemah
pertemuan, tetapi ia tidak bertugas lagi.
Demikian hendaklah engkau perbuat
terhadap kaum Levita berkenaan dengan
kewadjiban-kewadjiban mereka.
1 Dalam tahun kedua setelah mereka
keluar dari negeri Mesir, dalam bulan
pertama bersabdalah Jahwe kepada
Musa digurun Sinai demikian:
2 Hendaklah bani Israil merajakan
paskah pada waktunja.
3 Pada hari keempatbelas bulan
ini diwaktu sendja hendaklah kamu
merajakannja pada waktunja; sesuai
dengan segala ketetapan dan hukumnja
hendaklah kamu rajakan.
4 Maka Musa menjuruh bani Israil
merajakan paskah.
5 Merekapun merajakan paskah dalam
bulan pertama, tanggal empatbelas

9
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bulan diwaktu sendja digurun Sinai;
tepat sebagaimana jang diperintahkan
Jahwe kepada Musa, demikian diperbuat
bani Israil.
6 Adalah beberapa orang jang nadjis
karena menjentuh majat orang, sehingga
mereka tidak dapat merajakan paskah
pada hari itu. Mereka itu lalu menghadap
Musa dan Harun pada hari itu djuga.
7 Berkatalah orang itu kepadanja: Kami
ini nadjis karena menjentuh majat orang.
Mengapa gerangan kami dialang-alang
untuk mengundjukkan kurban Jahwe
pada waktunja ditengah-tengah bani
Israil?
8 Musa mendjawab kepada mereka:
Tinggallah sadja disini; aku hendak
mendengar dahulu apa jang
diperintahkan Jahwe kepada kamu.
9 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
10 Berbitjaralah dengan bani Israil
begini: Setiap orang jang nadjis
karena menjentuh majat atau jang
dalam perdjalanan djauh - peraturan
ini mengenai kamu sendiri maupun
turunanmu - haruslah ia merajakan
paskah bagi Jahwe djuga.
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bulan kedua tanggal
empatbelas diwaktu sendja hendaklah
mereka merajakannja. Bersama dengan
roti tak beragi dan sajur-majur jang
pahit hendaklah mereka makan itu.
12 Tidak boleh ada sisa daripadanja
pada keesokan harinja dan tidak boleh
dipatahkan sebatang tulangnja djuapun.
Tetapi sesuai dengan ketetapanketetapan paskah harus dirajakan.
13 Tetapi orang jang tahir dan jang
tidak diperdjalanan namun melalaikan
perajaan paskah harus ditumpas dari
kaum sebangsanja; oleh karena ia tidak
mengundjukkan kurban Jahwe itu pada
waktunja. Dosanja akan ditanggung
orang itu sendiri.
14 Apabila seorang perantau merantau
pada kamu dan hendak merajakan
paskah bagi Jahwe, maka iapun harus
merajakannja menurut ketetapan
paskah serta hukum-hukumnja. Hanja
ada satu penetapan sadja bagi kamu,
baik bagi perantau maupun bagi warga
bangsa negeri.
15 Pada hari Kediaman itu didirikan
maka awan itu menutupi Kediaman
itu, jakni kemah kesaksian. Dimalam
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hari awan itu ada diatas Kediaman itu
sebagai api kelihatannja sampai pagi
hari.
16 Dan demikianlah selalu sadja
awan itu menutupinja dan malam hari
kelihatannja seperti api.
17 Setiap kali awan itu membumbung
dari kemah itu, maka bani Israil
berangkat dan ditempat awan itu
berhenti disitu bani Israil berkemah pula.
18 Atas firman Jahwe bani Israil
berangkat dan atas firman Jahwepun
mereka berkemah. Selama awan itu
diam atas Kediaman itu merekapun
berkemah.
19 Apabila awan itu lama tetap
diatas Kediaman itu, maka bani Israil
menjelenggarakan kebaktian Jahwe dan
tidak berangkat.
20 Adakalanja awan itu beberapa hari
ada diatas Kediaman itu dan mereka lalu
berkemah atas firman Jahwe dan atas
firman Jahwepun mereka berangkat.
21 Dan adakalanja awan itu ada
dari malam hari hingga pagi hari
sadja, lalu pada pagi harinja awan itu
membubung. Maka mereka berangkat
djuga. Baik siang baik malam, bila awan
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itu membubung maka berangkatlah
mereka.
22 Apabila awan itu lebih lama diam
diatas Kediaman itu, entah dua hari
atau sebulan atau lebih lama lagi, maka
bani Israil berkemah sadja dan tidak
berangkat. Tetapi apabila awan itu
membubung, lalu mereka berangkat
djuga.
23 Atas firman Jahwe mereka berkemah
dan atas firman Jahwepun mereka
berangkat. Kebaktian Jahwe mereka
selenggarakan menurut firman Jahwe
dengan perantaraan Musa.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Buatkanlah bagi dirimu dua nafiri;
dari perak pahatan hendaklah kaubuat.
Gunanja bagimu ialah mengerahkan
himpunan dan memberangkatkan
perkemahan-perkemahan.
3 Apabila kedua-duanja ditiup, maka
seluruh himpunan harus berhimpun
padamu pada pintu kemah pertemuan.
4 Apabila hanja satu sadja ditiup, maka
para penghulu, kepala puak-puak Israil,
harus berhimpun padamu.

10

Bilangan 10.5–10
5 Apabila

62

kamu meniup(nja) sebagai
pertanda, lalu perkemahan-perkemahan
jang berkemah disebelah timur harus
berangkat.
6 Apabila kamu meniup pertanda untuk
kedua kalinja, perkemahan-perkemahan
jang berkemah disebelah selatan harus
berangkat. Suatu pertanda harus ditiup
untuk memberangkatkannja."
7 Tetapi apabila djemaah hendak
kaukerahkan, engkau harus meniupnja
sadja tapi engkau tidak meniupnja
sebagai pertanda.
8 Anak-anak Harun, jaitu para imam,
hendaknja jang meniup nafiri-nafiri
itu. Ketetapan abadilah itu bagimu
turun-temurun.
9 Apabila dinegerimu kamu madju
berperang akan menghadapi musuh
jang melawan kamu, maka kamu harus
meniup nafiri-nafiri itu sebagai pertanda,
agar kamu diingat dihadirat Jahwe,
Allahmu, dan dengan demikian kamu
diselamatkan dari para seterumu.
10 Pada hari-hari sukatjitamu, pada
hari-hari rajamu dan pada hari-hari
bulan muda hendaklah kamu meniup
nafiri-nafiri itu sebagai pengiring
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kurban-kurban bakar dan kurban-kurban
sjukur. Gunanja bagimu ialah mendjadi
peringatan dihadirat Allahmu. Aku,
Jahwe, Allahmu.
11 Maka dalam tahun kedua, bulan
kedua, tanggal duapuluh bulan
membubunglah awan itu dari atas
Kediaman kesaksian.
12 Dan berangkatlah bani Israil beruruturutan dari gurun Sinai. Digurun Paran
awan itu lalu berhenti.
13 Itulah pertama kalinja mereka
berangkat atas firman Jahwe dengan
perantaraan Musa.
14 Sebagai jang pertama berangkatlah
ketumbukan perkemahan Juda menurut
bala-balanja. Balatentaranja dikepalai
Nahsjon bin 'Aminadab.
15 Balatentara suku bani Isakar
(dikepalai) Netaneel bin Su'ar.
16 Balatentara suku bani Zebulun
(dikepalai) Eliab bin Helon.
17 Kemudian Kediaman itu dibongkar
dan berangkatlah bani Gersjon dan bani
Merari, jaitu para pengangkut Kediaman
itu.
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berangkatlah ketumbukan
perkemahan bani Ruben menurut
bala-balanja.
19 Balatentara suku bani Sjime'on
(dikepalai) Sjelumiel bin Suri-Sjadai.
20 Balatentara suku bani Gad (dikepalai)
Eljasaf bin Re'uel.
21 Kemudian berangkatlah kaum Kehat,
jaitu para pengangkut barang jang
kudus. Kediaman itu dipasang sebelum
mereka tiba.
22 Lalu berangkatlah ketumbukan
perkemahan bani Efraim menurut
bala-balanja. Balatentaranja dikepalai
Elisjama' bin 'Amihud.
23 Balatentara suku bani Menasje
(dikepalai) Gamaliel bin Pedahsur.
24 Balatentara suku bani Binjamin
(dikepalai) Abidan bin Gid'oni.
25 Sebagai jang terachir berangkatlah
ketumbukan perkemahan bani Dan
menurut bala-balanja. Balatentaranja
dikepalai Ahi'ezer bin 'Ami-Sjadai.
26 Balatentara suku bani Asjer
(dikepalai) Pag'iel bin 'Okran.
27 Balatentara suku bani Naftali
(dikepalai) Ahira' bin 'Enan.
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urut-urutan keberangkatan
bani Israil menurut balatentaranja. Maka
berangkatlah mereka.
29 Berkatalah Musa kepada Hobab
bin Re'uel, seorang Midian dan djuga
mentua Musa: Kami berangkat ketempat
jang telah dikatakan Jahwe: Akan
Kuanugerahkan kepadamu. Nah, ikutilah
kami, lalu kami akan berbuat baik
kepada anda, sebab Jahwe sudah
mendjandjikan segala jang baik kepada
Israil.
30 Sahutnja kepadanja: Saja tidak
ikut, melainkan saja mau pulang sadja
kenegeri saja dan kaum kerabat saja.
31 Tetapi ia mendesak: Djangan
meninggalkan kami, sebab anda kan
tahu tjaranja kami harus berkemah
dipadang gurun; baiklah anda mendjadi
pandu kami.
32 Djika anda ikut kami dan setelah jang
baik, jaitu jang akan diperbuat Jahwe
bagi kami, sudah terdjadi djuga, nistjaja
kami akan berbuat baik kepada anda.
33 Mereka lalu berangkat dari gunung
Jahwe, tiga hari perdjalanan djauhnja,
dan peti perdjandjian Jahwe berangkat
didepan mereka, tiga hari perdjalanan
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djauhnja, untuk mentjari tempat
istirahat bagi mereka.
34 Apabila mereka berangkat dari
perkemahan maka pada siang hari awan
Jahwe ada diatas mereka.
35 Apabila peti itu berangkat berkatalah
Musa: Berangkatlah, jah Jahwe, semoga
para seteruMu ditjerai-beraikan; semoga
para pembentjiMu lari dari hadapan
wadjahMu.
36 Dan apabila ia beristirahat katanja:
Pulanglah, jah Jahwe, kepada laksaribuan Israil.
1 Sekali peristiwa rakjat mengesah
dengan sangatnja dihadapan
telinga Jahwe. Mendengar itu bernjalanjalalah murka Jahwe. Lalu api Jahwe
berkobar-kobar diantara mereka serta
menelan perhinggaan perkemahan.
2 Maka rakjat berseru kepada Musa dan
Musa berdoa kepada Jahwe. Lalu matilah
api itu.
3 Nama tempat itu disebut Tabe'era,
sebab api Jahwe telah berkobar-kobar
diantara mereka.
4 Pada orang-orang hina-leta jang ada
ditengah-tengah mereka bangkitlah
nafsu rakusnja. Dan bani Israilpun
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kembali menjabak. Kata mereka: Siapa
gerangan memberi kami makan daging?
5 Kami ingat akan ikan jang dengan
pertjuma sadja kami makan di Mesir,
akan mentimun dan semangka, kutjai,
bawang benggala dan bawang putih.
6 Tetapi sekarang kami melarat dan
tidak ada apa-apa. Mata kami hanja
melihat Mana itu sadja.
7 Adapun Mana itu mirip bidji ketumbar
dan kelihatannja seperti getah bedolah.
8 Rakjat berpentjar dan memungutnja,
lalu digiling dengan gilingan tangan atau
ditumbuk dalam lumpang. Kemudian
dimasak dalam periuk dan dibuat
mendjadi kue lemping: rasanja seperti
rasa panganan berminjak.
9 Pabila dimalam hari embun merintik
diatas perkemahan, Manapun merintik
diatasnja.
10 Musa mendengar rakjat menurut
marga-marganja menjabak, masingmasing pada pintu kemahnja. Maka
bernjalalah murka Jahwe dengan
sangatnja dan durdjanalah itu dalam
pandangan Musa.
11 Lalu berkatalah Musa kepada Jahwe:
Mengapa Engkau mendjahati hambaMu
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ini dan mengapa aku tidak mendapat
kerelaan dihadapanMu, maka aku
Kaubebani beban seluruh rakjat ini?
12 Akukah jang mengandung
seluruh rakjat ini atau akukah jang
melahirkannja, sehingga Engkau sampai
berkata kepadaku: Pangkulah rakjat
ini, sebagaimana seorang pemangku
membawa seorang baji, menudju
ketanah jang telah Kaupersumpahkan
kepada nenek-mojangnja?
13 Dari mana gerangan aku mendapat
daging untuk kuberikan kepada rakjat
ini? Sebab mereka menjabak kepadaku
dengan berkata: berilah kami daging,
agar kami makan.
14 Aku sendirian tidak dapat memikul
seluruh rakjat ini, sebab terlalu berat
bagiku.
15 Kalau Engkau berbuat demikian
kepadaku, baiklah aku Kaubunuh sadja,
sekiranja aku mendapat kerelaan
dihadapanMu, agar aku tidak usah
melihat kemalanganku.
16 Sahut Jahwe kepada Musa:
Kumpulkanlah Aku tudjuhpuluh orang
dari kaum tua-tua Israil, jang kaukenal
sebagai kaum tua-tua diantara rakjat
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dan sebagai pendaftarnja. Mereka
itu hendaklah kauantar kekemah
pertemuan, agar mereka berdiri disitu
bersama dengan dikau.
17 Aku akan turun dan berbitjara
denganmu disitu. Aku akan mengusaki
roh jang ada diatasmu serta menaruhnja
atas mereka itu. Mereka itu akan turut
memikul beban rakjat ini, sehingga tidak
usah lagi kaupikul sendirian sadja.
18 Tetapi kepada rakjat hendaklah
kaukatakan: Sutjikanlah dirimu untuk
esok, maka kamu akan makan daging.
Kamu sudah menjabak sampai terdengar
oleh Jahwe, demikian ratapanmu: Siapa
gerangan akan memberi kami makan
daging, sebab di Mesir baiklah nasib
kami. Baiklah! Jahwe akan memberi
kamu daging dan kamupun akan makan
djua.
19 Bukan satu hari sadja akan kamu
makan, bukan hanja dua hari melulu dan
bukan pula lima, sepuluh atau duapuluh
hari,
20 melainkan sampai satu bulan
lamanja, sehingga daging keluar dari
hidungmu dan memualkan - oleh karena
kamu telah menghina Jahwe jang
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ada ditengah-tengah kamu dengan
menjabak dihadapan hadiratNja seraja
berkata: Mengapa gerangan kami keluar
dari Mesir!
21 Tetapi sahut Musa: Enamratus ribu
orang berdjalan adalah djumlah rakjat
ini, jang aku ada di tengah-tengahnja,
dan Engkau sampai berkata: Mereka
akan Kuberi daging dan satu bulan
lamanja mereka akan makan.
22 Mungkinkah ada sebegitu banjak
domba dan sapi jang mereka sembelih,
sehingga memadai mereka dan kalaupun
semua ikan laut dikumpulkan, padakah
itu bagi mereka?
23 Tetapi kata Jahwe kepada Musa:
Masakan tangan Jahwe terlalu pendek!
Sekarang djua akan kaulihat apakah
sabdaKu terlaksana atau tidak.
24 Musa lalu keluar dan mengatakan
sabda Jahwe itu kepada rakjat.
Selandjutnja ia mengumpulkan
tudjuhpuluh orang dari kaum tua-tua
diantara rakjat dan menjuruh mereka
berdiri disekeliling kemah itu.
25 Maka turunlah Jahwe dalam awan
itu dan bersabda kepadanja serta
mengusaki roh jang ada diatasnja lalu
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ditaruhNja diatas tudjuh puluh orang
tua-tua itu. Ketika roh itu tertumpang
diatas mereka itu, mereka mulai
bernubuat. Tetapi sesudahnja tidak lagi.
26 Tapi ada dua orang jang tertinggal
diperkemahan, jang seorang bernama
Eldad dan jang lain bernama Medad.
Namun demikian roh Jahwe tertumpang
diatas mereka itu djuga - merekapun
termasuk orang jang ditulis itu, tapi
tidak keluar kekemah itu - lalu mereka
bernubuat diperkemahan.
27 Seorang budak lari memberitahu
Musa, katanja: Eldad dan Medad sedang
bernubuat diperkemahan!
28 Josjua' bin Nun, pelajan Musa
semendjak masa mudanja, angkat
bitjara, katanja: Ja tuanku Musa,
tahanlah mereka!
29 Tetapi sahut Musa kepadanja:
Irihatikah engkau karena aku? Mudahmudahan seluruh umat Jahwe ini
bernubuat, oleh karena Jahwe menaruh
rohNja atas mereka!
30 Lalu Musa sendiri serta kaum tua-tua
Israil mengundurkan diri keperkemahan.
31 Maka turunlah angin jang dikirim oleh
Jahwe, dan dari laut membawa burung-
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burung pujuh serta menghamburkannja
diatas perkemahan, sehari perdjalanan
djauh disebelah sini dan sehari
perdjalanan djauh disebelah sana
disekeliling perkemahan, kira-kira dua
hasta tingginja dipermukaan tanah.
32 Seluruh siang dan malam itu dan
djuga seluruh hari berikutnja rakjat
sibuk mengumpulkan burung-burung
pujuh itu - jang mengumpulkan paling
sedikit maka masih ada sepuluh homer
djuga - lalu menaruhnja berlamparan
disekeliling perkemahan.
33 Tapi belum djuga daging itu terkunjah
diantara giginja, bernjala-njalalah murka
Jahwe diantara rakjat dan Jahwe
menimpakan pukulan jang sangat hebat
pada rakjat.
34 Maka dari itu nama tempat itu
disebut Kibrot-ha-Taawa, oleh karena
disitu dikuburkanlah rakjat jang rakus.
35 Dari Kibrot-ha-Taawa rakjat
berangkat menudju ke Haserot, lalu
tinggal di Haserot.
1 Berbitjaralah Mirjam dan
Harun tentang Musa beralaskan
isterinja, wanita Kusj, jang telah
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diambilnja; sebab ia telah mengambil
wanita Kusj mendjadi isterinja.
2 Kata mereka: Adakah Jahwe bersabda
dengan perantaraan Musa sematamata? Bukankah Ia bersabda dengan
perantaraan kami ini djuga? Jahwe
mendengar hal itu.
3 Adapun Musa adalah seorang jang
sangat rendah hati, lebih dari siapapun
djua dipermukaan bumi.
4 Segera Jahwe berkata kepada Musa,
Harun dan Mirjam: Kamu bertiga
hendaklah keluar kekemah pertemuan.
Mereka bertiga lalu keluar.
5 Maka turunlah Jahwe didalam tiang
awan dan berdiri dipintu kemah itu.
Ia memanggil Harun dan Mirjam dan
mereka berdua tampil kedepan.
6 Lalu berkatalah Jahwe: Hendaklah
mendengar sabdaKu ini: Djikalau
diantara kamu ada seorang nabi, nistjaja
Aku Jahwe memberitahukan diriKu
dengan penglihatan dan bersabda
kepadanja dalam mimpi.
7 Tapi tidak demikian halnja dengan
hambaKu Musa. Orang kepertjajaanlah
ia dalam seluruh keluargaKu.
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dia Aku beramahramahan, berterang-terangan dan
tidak dengan teka-teki dan wudjud
Jahwe dipandangnja. Masakan kamu
tidak takut-takut berbitjara tentang
hambaKu Musa!
9 Maka bernjala-njalalah murka Jahwe
kepada mereka, lalu Ia pergi.
10 Awan itu mendjauhi dari atas kemah
itu dan tiba-tiba Mirjam kena kusta,
seperti saldju kelihatannja. Ketika Harun
berpaling kepada Mirjam, lihatlah, ia
kena kusta!
11 Berkatalah Harun kepada
Musa: Ampun, ja tuanku, djangan
mempersalahkan kepada kami dosa jang
telah kami perbuat dengan bodohnja.
12 Djanganlah ia mendjadi bagaikan
(anak) mati jang dagingnja sudah
hantjur setengahnja ketika keluar dari
rahim ibunja.
13 Musa lalu berseru kepada
Jahwe, katanja: Jah Allah, sudilah
menjembuhkan dia.
14 Sahut Jahwe kepada Musa:
Seandainja ajahnja meludah mukanja,
tidakkah ia lalu kesipu-sipuan tudjuh hari
lamanja? Djadi hendaknja ia terkutjil
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dari perkemahan tudjuh hari lamanja,
lalu ia boleh masuk lagi.
15 Mirjam dikutjil dari perkemahan
tudjuh hari lamanja dan rakjat tidak
berangkat sampai Mirjam masuk pula.
16 Sesudah itu rakjat berangkat dari
Haserot dan berkemah digurun Paran.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Utuslah beberapa orang untuk
menjuluhi negeri Kena'an, jang hendak
Kuanugerahkan kepada bani Israil.
Dari tiap-tiap suku nenek-mojang satu
oranglah harus kamu utus; semua
orang itu hendaknja penghulu diantara
mereka.
3 Maka atas firman Jahwe itu mereka
diutus oleh Musa dari gurun Paran;
semua orang itu adalah kepala bani
Israil.
4 Dan inilah nama mereka: Dari suku
Ruben: Sjamua' bin Zakur;
5 dari suku Sjime'on: Sjafat bin Hori;
6 dari suku Juda: Kaleb bin Jefune;
7 dari suku Isakar: Jigeal bin Jusuf;
8 dari suku Efraim: Hosjea' bin Nun;
9 dari suku Binjamin: Palti bin Rafu;
10 dari suku Zebulun: Gadiel bin Sodi;
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suku Jusuf, jaitu suku Menasje:
Gadi bin Susi;
12 dari suku Dan: 'Amiel bin Gemali;
13 dari suku Asjer: Setur bin Mikael;
14 dari suku Naftali: Nahbi bin Wofsi;
15 dari suku Gad: Geuel bin Maki;
16 Itulah nama orang jang diutus Musa
untuk menjuluhi negeri itu. Adapun
Hosjea' bin Nun dinamakan Musa Josjua'.
17 Mereka itu diutus Musa untuk
menjuluhi negeri Kena'an. Berkatalah
ia kepada mereka: Masukilah di Tanah
Selatan sini dan hendaklah kamu
mendaki pegunungan.
18 Hendaklah kamu melihat bagaimana
negeri itu, apakah bangsa jang diam
disitu kuat atau lemah, sedikit atau
banjak;
19 dan apakah negeri jang didiami
mereka baik atau djelek, bagaimana
kota-kota jang didiami mereka; apakah
mereka tinggal diperkemahan atau
dikota-kota berbenteng;
20 apakah negeri itu gemuk atau kurus;
apakah ada pohon-pohon atau tidak.
Hendaklah kamu berani dan membawa
barang sedikit dari hasil negeri itu. Pada
waktu itu musim buah anggur pertama.
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itu lalu naik kesitu dan
menjuluhi negeri itu dari padang gurun
Sin hingga ke Rehob, tempat masuk
Hamat.
22 Mereka memasuki Tanah Selatan
dan sampai di Hebron. Disitu diamlah
Ahiman, Sjesjai dan Talmai, bani 'Anak.
Adapun Hebron dibangun tudjuh tahun
sebelum So'an di Mesir.
23 Sesampainja dilembah Esjkol mereka
menggerat disitu sebuah sulur serta
gugusan buah anggur, jang digandar
mereka berdua, dan djuga beberapa
buah delima dan buah ara.
24 Tempat itu disebut Lembah Esjkol,
oleh karena gugusan buah anggur itu
dikerat disitu oleh bani Israil.
25 Sesudah empatpuluh hari mereka
kembali dari penjuluhan negeri itu.
26 Mereka pergi mendapatkan Musa,
Harun dan seluruh himpunan bani Israil
digurun Paran, jaitu di Kadesj. Mereka
melapor kepada mereka dan seluruh
himpunan. Merekapun memperlihatkan
hasil negeri itu.
27 Berbitjaralah mereka itu kepadanja
sebagai berikut: Kami sudah sampai
dinegeri, tempat kami kauutus. Benarlah
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dinegeri itu mengalir susu dan madu dan
inilah hasilnja.
28 Tetapi perkasalah bangsa jang diam
dinegeri itu dan kota-kotanja berbenteng
lagi besar sekali. Dan kami djuga melihat
bani 'Anak disitu!
29 'Amalek diam di Tanah Selatan,
orang-orang Het, Jebus dan Amor
mendiami pegunungan dan orang-orang
Kena'an diam dipantai laut dan ditepi
sungai Jarden.
30 Kaleb masih djuga berusaha
meredakan rakjat terhadap Musa.
Katanja: Marilah kita mara sadja dan
memiliki negeri itu. Tentu sadja kita
sanggup terhadapnja.
31 Tetapi orang-orang lain jang telah
naik bersama dengannja itu berkata:
Kita tidaklah sanggup mara kepada
bangsa itu, sebab lebih kuatlah ia
daripada kita!
32 Dan merekapun menjebarkan desasdesus diantara bani Israil perihal negeri
jang telah mereka suluhi itu. Katanja:
Negeri jang telah kami djeladjah untuk
kami suluhi adalah negeri jang menelan
penduduknja; seluruh rakjat jang telah
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kami lihat disitu adalah orang jang amat
tinggi perawakannja.
33 Disitu kami telah melihat raksasa,
jaitu bani 'Anak, jang termasuk bangsa
raksasa. (13-34) Menurut pandangan
kami sendiri kami hanja belalang
katjung sadja dan demikianpun menurut
pandangan mereka.
1 Seluruh himpunan dengan
suara njaring berteriak dan
semalam-malaman rakjat (menjabak).
2 Semua bani Israil bersungut-sungut
terhadap Musa dan Harun. Seluruh
himpunan itu berkata kepada mereka:
Ah! sekiranja kami mati sadja dinegeri
Mesir atau dipadang gurun ini!
3 Mengapa Jahwe menghantar kami
kenegeri ini, sehingga kami rebah karena
pedang dan isteri serta anak-anak kami
mendjadi djarahan. Tidak lebih baikkah
bagi kami kembali sadja ke Mesir?
4 Dan berkatalah mereka satu sama
lain: Mari kita mengangkat seorang
kepala dan lalu kembali sadja ke Mesir.
5 Maka Musa dan Harun meniarap
didepan seluruh djemaah himpunan bani
Israil.
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Josjua' bin Nun serta Kaleb
bin Jefune dari antara mereka jang
telah menjuluhi negeri itu menjobek
pakaiannja.
7 Berkatalah mereka kepada segenap
himpunan bani Israil: Negeri jang kami
djeladjah untuk kami suluhi itu adalah
amat baik sekali.
8 Djikalau Jahwe berkenan akan kita,
nistjaja Ia menghantar kita kenegeri
itu serta menjerahkannja kepada kita,
suatu negeri tempat mengalirlah susu
dan madu.
9 Hanja djanganlah merontak kepada
Jahwe dan djanganlah kamu takut-takut
kepada bangsa negeri ini, sebab
mereka merupakan redjeki bagi kita.
Naungannja sudah mendjauhi mereka,
padahal Jahwe beserta kita. Djanganlah
takut kepada mereka.
10 Tetapi segenap himpunan berembuk
hendak meradjam mereka. Maka
tampaklah kemuliaan Jahwe dikemah
pertemuan oleh semua bani Israil.
11 Berkatalah Jahwe kepada Musa:
Berapa lamakah rakjat ini masih
menghinakan Daku dan tidak pertjaja
padaKu kendatipun semua keadjaiban
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jang telah Kuperbuat ditengah-tengah
mereka?
12 Aku hendak menimpakan wabah
sampar kepadanja, lalu engkau akan
Kubuat mendjadi bangsa jang lebih
besar dan lebih kuasa daripada bangsa
ini.
13 Tetapi sahut Musa kepada Jahwe:
Orang-orang Mesir akan mendengarnja
- sebab dengan kekuatanMu rakjat
ini telah Kauhantar keluar dari
tengah-tengahnja 14 dan mengatakannja kepada
penduduk negeri ini. Mereka ini telah
mendengar, bahwa Engkau, Jahwe, ada
ditengah-tengah rakjat ini dan bahwa
Engkau, Jahwe, telah memperlihatkan
diriMu termata-mata dan awanMu
melajang diatas mereka dan Engkau
berdjalan didepan mereka dalam tiang
awan disiang hari dan dalam tiang api
dimalam hari.
15 Djikalau Engkau mematikan rakjat ini
seolah-olah satu orang sadja, nistjaja
bangsa-bangsa jang telah mendengar
kabar tentang diriMu itu akan berkata:
16 Oleh karena Jahwe tidak sanggup
menghantar bangsa ini kenegeri jang
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telah dipersumpahkanNja kepada
mereka itu, maka Ia telah membunuh
mereka dipandang gurun.
17 Nah sekarang, hendaknja kekuatan
Tuhan njata besar, sebagaimana telah
Engkau sabdakan:
18 Jahwe adalah lambat akan murka
dan besar kerelaanNja. Ia mengampuni
kesalahan dan pelanggaran, meski Ia
tidak meluputkannja dari hukuman
sekalipun; Ia membalas kesalahan
nenek-mojang kepada anak-anaknja
sampai angkatan ketiga dan keempat.
19 Sudilah mengampuni kesalahan
rakjat ini sekadar besarnja kerelaanMu,
sebagaimana Engkau telah mengampuni
rakjat ini mulai dari Mesir sampai disini.
20 Sahut Jahwe: Aku hendak
mengampuni menurut perkataanmu itu.
21 Akan tetapi, demi Aku hidup dan
kemuliaan Jahwe memenuhi bumi
seluruhnja:
22 Semua orang jang telah melihat
kemuliaanKu serta keadjaiban jang telah
Kuperbuat di Mesir dan dipadang gurun
itu dan jang sudah sampai sepuluh kali
mentjobai Aku dan tidak mendengarkan
suaraKu,
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itu tidak akan melihat negeri
jang telah Kupersumpahkan kepada
nenek-mojangnja itu; semua jang
telah menghinakan Daku tidak akan
melihatnja.
24 Tetapi oleh sebab hambaKu Kaleb
lain semangatnja dan ia mengikuti
Aku sepenuh-penuhnja, maka ia
akan Kuhantar kenegeri jang telah
ditempuhnja itu dan keturunannja akan
memilikinja
25 ('Amalek dan orang-orang Kena'an
mendiami dataran rendah). Berbaliklah
esok dan berangkat kepadang gurun
kedjurusan Laut Merah.
26 Bersabdalah Jahwe kepada Musa dan
Harun demikian:
27 Sampai bilakah himpunan durdjana
ini masih akan bersungut-sungut
terhadapKu? Omelan bani Israil jang
menggerutui Aku itu telah Kudengar.
28 Berkatalah kepada mereka: Demi
Aku hidup - itulah firman Jahwe sebagaimana telah kamu katakan
dihadapan telingaKu, demikian akan
Kuperbuat kepadamu djuga:
29 Dipadang gurun ini majat-majatmu
akan rebah, jaitu sebanjak jang
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telah dibilang, segenap djumlahnja,
mulai dengan jang berumur duapuluh
tahun keatas, oleh karena kamu telah
bersungut-sungut terhadapKu.
30 Sudah barang tentu kamu tidak
akan masuk negeri jang telah Kuangkat
sumpah tentangnja akan Kubuat didiami
oleh kamu, terketjuali Kaleb bin Jefune
dan Josjua' bin Nun.
31 Adapun anak-anakmu, jang telah
kamu katakan: mereka mendjadi
djarahan, mereka itu akan Kuhantar dan
mereka itu akan mengenali negeri jang
telah kamu tolak itu.
32 Majat-majat kamu sendiri akan rebah
dipadang gurun ini.
33 Anak-anakmu akan mendjadi
gembala dipadang gurun, empatpuluh
tahun lamanja, dan menanggung
ketidaksetiaan kamu, sampai majatmu
hantjur dipadang gurun.
34 Empatpuluh tahun lamanja kamu
akan menanggung kesalahanmu sesuai
dengan djumlah hari kamu telah
menjuluhi negeri ini, jakni empat puluh
hari; djadi satu tahun sebagai pengganti
tiap-tiap hari. Dengan demikian kamu
akan tahu apa artinja perlawananKu.
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Jahwe sudah bersabda dan
akan Kuperbuat djuga kepada segenap
himpunan durdjana jang bermupakat
melawan Daku ini. Dipadang gurun ini
mereka akan menemui adjalnja dan
disini mereka akan mati.
36 Adapun orang-orang jang telah
diutus Musa untuk menjuluhi negeri
dan jang setelah kembali membuat
seluruh himpunan bersungut-sungut
terhadapnja dengan menjebarkan
desas-desus perihal negeri itu,
37 orang jang menjebarkan desas-desus
buruk perihal negeri itu mati djuga kena
bala dihadirat Jahwe.
38 Tetapi diantara semua orang jang
telah pergi menjuluhi negeri itu Josjua'
bin Nun dan Kaleb bin Jefune akan hidup
terus.
39 Setelah Musa mengatakan
kesemuanja itu kepada segenap
bani Israil, rakjat amat berkabung.
40 Dan keesokan harinja pagi-pagi
benar mereka mau mendaki puntjak
gunung seraja berkata: Kami sini!
Kami mara sadja ketempat jang sudah
dikatakan Jahwe, sebab kami memang
sudah berdosa.
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Musa berkata: Mengapa
gerangan kamu mau melanggar firman
Jahwe? Sudah barang tentu tidak akan
berhasil.
42 Djanganlah mara, sebab Jahwe tidak
ada ditengah-tengah kamu. Kalau tidak,
maka kamu akan dialahkan oleh para
seterumu.
43 Sebab 'Amalek dan orang-orang
Kena'an akan menghadapi kamu disitu.
Kamu akan rebah karena pedang, oleh
karena kamu telah berpaling dari Jahwe.
Jahwe tidak akan beserta dengan kamu.
44 Namun demikian mereka nekat djuga
dan mendaki puntjak gunung. Tetapi
peti perdjandjian Jahwe dan djuga Musa
tidak meninggalkan perkemahan.
45 Maka turunlah 'Amalek dan
orang-orang Kena'an jang mendiami
pegunungan itu. Mereka memukul serta
menjerakkan Israil sampai ke Horma.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Setelah kamu tiba dinegeri jang hendak
Kuanugerahkan kepadamu sebagai
tempat tinggal,
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kamu akan mengadakan kurban
api bagi Jahwe. Kurban itu ialah kurban
bakar atau kurban sembelihan, baik
untuk melunasi nazar atau sebagai
persembahan suka-rela, maupun pada
hari-hari rajamu. Maksud kurban itu
ialah menjediakan lembu sapi atau
domba-kambing mendjadi keharuman
jang memadakan Jahwe.
4 Orang jang mengundjukkan
kurbannja itu kepada Jahwe hendaknja
mengundjukkan djuga pati tepung
sepersepuluh efa jang diaduk dengan
minjak seperempat hin sebagai kurban
santapan, dan air anggur sebagai kurban
tuangan;
5 seperempat hin haruslah kausertakan
dengan tiap-tiap domba dalam kurban
bakar atau kurban sembelihan.
6 Akan kurban santapan hendaklah
domba djantan kausertakan pati tepung
duapersepuluh efa jang diaduk dengan
minjak sepertiga hin.
7 dan akan kurban tuangan air anggur
sepertiga hin. Dengan demikian engkau
mengundjukkan keharuman jang
memadakan Jahwe.
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engkau menjediakan seekor
sapi muda akan kurban bakar atau
kurban sembelihan, untuk melunasi
nazar atau sebagai kurban sjukur kepada
Jahwe,
9 maka bersama dengan sapi muda
itu hendaknja diundjukkan pati tepung
tigapersepuluh efa jang diundjukkan
dengan minjak setengah hin akan
kurban santapan
10 dan air anggur setengah hin
hendaklah kauundjukkan akan kurban
tuangan, jaitu kurban api akan harum
jang memadakan Jahwe.
11 Demikian harus diperbuat pada
tiap-tiap lembu djantan, domba djantan,
anak domba atau kambing.
12 Menurut djumlahnja hendaklah kamu
perbuat pada masing-masing binatang,
jakni sebanjak jang kamu sediakan.
13 Setiap warga bangsa harus berbuat
begitu, apabila ia mengundjukkan
kurban api akan harum jang memadakan
Jahwe.
14 Dan djika ada seorang perantau
merantau pada kamu ataupun seseorang
jang turun temurun tinggal ditengahtengah kamu dan kalau ia hendak
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menjediakan kurban api akan harum
jang memadakan Jahwe, iapun harus
berbuat seperti kamu berbuat.
15 Adapun bagi djemaah itu hanja ada
satu ketetapan, baik bagi kamu maupun
perantau jang merantau (padamu).
Ketetapan abadilah itu turun-temurun.
Kamu dan perantau sama sadja
dihadapan Jahwe.
16 Hanja ada satu hukum dan satu
undang-undang sadja bagi kamu
maupun perantau jang merantau
padamu.
17 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
18 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Setelah kamu tiba dinegeri tempat kamu
Kuhantar
19 dan kamu lalu sudah makan dari
redjeki negeri itu, hendaklah kamu
menjumbangkan sumbangan bakti
kepada Jahwe.
20 Adonanmu jang pertama jang kamu
sumbangkan sebagai sumbangan bakti
harus berupa roti bulat; itu harus kamu
sumbangkan sebagai sumbangan bakti
dari lantai pengirikan.
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adonan jang pertama haruslah
kamu sampaikan sumbangan bakti
kepada Jahwe turun-temurun.
22 Apabila tidak disengadja kamu tidak
melakukan salah satu perintah, jang
telah disabdakan Jahwe kepada Musa,
23 jaitu salah satu dari semua jang
telah diperintahkan Jahwe kepada kamu
dengan perantaraan Musa semendjak
Jahwe mulai memberikan perintahNja
dan selandjutnjapun turun-temurun,
24 dan itu terdjadi tidak disengadja
sehingga tidak diketahui oleh himpunan,
maka seluruh himpunan itu harus
menjediakan seekor lembu djantan
muda akan kurban bakar akan harum
jang memadakan Jahwe dan kurban
santapan serta kurban tuangan menurut
hukum, dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa.
25 Lalu imam harus mentjeriakan
segenap himpunan bani Israil dan
mereka akan diampuni. Sebab dengan
tidak sengadja terdjadi dan mereka
sudah menjampaikan kurban apinja
kepada Jahwe serta kurban penebus
dosa kehadapan Jahwe karena dosanja
jang tidak disengadja itu.
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himpunan bani Israil akan
diampuni dan demikian djuga perantau
jang merantau ditengah-tengah kamu,
sebab tidak disengadja segenap rakjat
bersalah.
27 Apabila hanja salah seorang sadjalah
berdosa tidak disengadja, lalu ia harus
mengundjukkan seekor kambing jang
belum satu tahun umurnja akan kurban
penebus dosa.
28 Imam harus mentjeriakan orang itu
jang tidak disengadja berdosa dihadirat
Jahwe dengan mentjeriakan dia dan ia
akan diampuni.
29 Berkenaan dengan orang jang
berbuat tidak disengadja hanja ada satu
hukum bagi kamu, baik warga bangsa
diantara bani Israil maupun perantau
jang merantau ditengah-tengah kamu.
30 Akan tetapi orang jang berbuat
sesuatu dengan sengadja, baik warga
bangsa maupun perantau, dia itu
penghodjat Jahwe. Orang itu harus
ditumpas dari tengah-tengah bangsanja.
31 Sebab ia telah menghina sabda Jahwe
dan melanggar perintah-perintahNja,
maka orang itu harus ditumpas sama
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sekali; kesalahannja tetap ditanggung
oleh dia sendiri.
32 Sekali peristiwa ketika bani Israil ada
dipadang gurun kedapatanlah seseorang
sedang memungut kaju pada hari Sabat.
33 Orang jang mendapatinja ketika ia
memungut kaju itu menghadapkannja
kepada Musa, Harun dan seluruh
himpunan.
34 Ia ditaruh mereka dalam pendjagaan,
sebab belum ada ketentuan harus
dipengapakan dia.
35 Maka berkatalah Jahwe kepada
Musa: Harus dihukum matilah orang itu.
Hendaklah segenap himpunan meradjam
dia diluar perkemahan.
36 Segenap himpunan membawa dia
keluar perkemahan dan ia diradjam
mereka sampai mati, sebagaimana jang
telah diperintahkan Jahwe kepada Musa.
37 Berkatalah Jahwe kepada Musa
demikian:
38 Berbitjaralah dengan bani Israil
dan hendaklah kaukatakan kepada
mereka, agar mereka membuat bagi
dirinja djumbai-djumbai pada puntjapuntja pakaiannja, turun-temurun, dan
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memberi djumbai-djumbai puntja itu
berutas merah-ungu.
39 Djadi harus ada djumbai-djumbai
padamu, supaja dengan melihat itu
kamu ingat akan segala perintah Jahwe
untuk kamu laksanakan tanpa bersesat
karena menuruti hati dan matamu
sendiri, sampai kamu terbudjuk untuk
berdjinah.
40 Demikian kamu akan ingat serta
melaksanakan segala perintahKu dan
mendjadi sutji bagi Allahmu.
41 Aku, Jahwe, Allahmu, jang telah
menghantar kamu keluar dari Mesir
untuk mendjadi Allahmu. Aku, Jahwe,
Allahmu.
1 Korah bin Jishar bin Kehat bin
Levi serta Datan dan Abiram bani
Eliab dan On bin Pelet-mereka termasuk
bani Ruben -- mengambil (beberapa)
2 orang dikala mereka bangkit
dihadapan Musa bersama dengan
beberapa orang dari bani Israil, duaratus
limapuluh djumlahnja, jaitu ketua-ketua
himpunan pada persidangan dan
orang-orang jang ternama.
3 Mereka bergerombol melawan Musa
dan Harun serta berkata kepada
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mereka: Tjukup sekian, sebab seluruh
himpunan adalah kudus dan Jahwe ada
ditengah-tengah mereka. Mengapa kamu
mengangkat dirimu diatas djemaah
Jahwe?
4 Mendengar itu Musa meniarap.
5 Berkatalah ia kepada Korah dan
segenap gerombolannja demikian:
Besok Jahwe akan memberitahukan
siapakah kepunjaanNja, siapakah jang
kudus, sehingga ia diperkenankan
mendekati Dia. Orang jang dipilih
olehNja ialah dia jang dibiarkanNja
mendekati Dia.
6 Hendaklah kamu berbuat begini:
Ambilkanlah, hai Korah serta segenap
gerombolanmu, perukupan-perukupan.
7 Besok hendaklah kamu menaruh
api didalamnja dan kamu bubuhi dupa
dihadirat Jahwe. Dan orang jang akan
dipilih oleh Jahwe, dia itu orang jang
kudus. Tjukup sekian, hai bani Levi!
8 Berkatalah Musa kepada Korah: Sudi
mendengarkan, hai bani Levi.
9 Tidak tjukupkah kamu dipentjilkan
Allah Israil dari himpunan Israil untuk
membiarkan kamu mendekatiNja supaja
menjelenggarakan pekerdjaan pada
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Kediaman Jahwe dan berdiri dihadapan
himpunan guna melajani mereka?
10 Tidak tjukupkah Ia membiarkan dikau
bersama dengan semua saudaramu,
jaitu bani Levi, mendekat? Masakan
sekarang kamu menuntut imamat djuga!
11 Dari sebab itulah engkau serta
segenap gerombolanmu bermupakat
terhadap Jahwe. Siapa gerangan
Harun maka kamu bersungut-sungut
terhadapnja?
12 Musa lalu menjuruh panggil Datan
dan Abiram, bani Eliab. Tapi mereka
menjahut: Kami tidak datang!
13 Belum tjukup djuga engkau
menghantar kami keluar dari negeri
tempat mengalirlah susu dan madu
untuk mematikan kami dipadang gurun,
maka engkau mau bertuan djuga
terhadap kami!
14 Sungguhlah engkau tidak
menghantar kami kenegeri tempat
mengalirlah susu dan madu dan
tidak pula memberi kami ladang dan
kebun anggur mendjadi milik-pusaka.
Sangkamu engkau dapat mentjungkil
mata orang-orang ini? Kami tidak
datang.
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marahlah Musa amat sangat,
lalu berkata kepada Jahwe: Djangan
menengok persembahan mereka. Aku
tidak mengambil keledai seekorpun dari
mereka dan tidak berdjahat kepada
seorangpun dari mereka.
16 Berkatalah Musa kepada Korah:
Hendaklah engkau serta segenap
gerombolanmu besok tampil dihadirat
Jahwe, engkau dan Harun djuga.
17 Masing-masing orang harus
mengambil perukupan dan menaruh
dupa didalamnja dan lalu masingmasing orang harus mengundjukkan
perukupannja kehadapan Jahwe,
sedjumlah duaratus limapuluh
perukupan. Dan engkau sendiripun
serta Harun masing-masing (harus
mengundjukkan) perukupan.
18 Masing-masing mengambil
perukupannja dan menaruh api
didalamnja dan membubuhinja dupa.
Mereka berdiri pada pintu kemah
pertemuan dan demikian djuga Musa
dan Harun.
19 Setelah Korah menghimpunkan
segenap himpunan pada mereka
didekat pintu kemah pertemuan, maka
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tampaklah kemuliaan Jahwe oleh
segenap himpunan itu.
20 Bersabdalah Jahwe kepada Musa dan
Harun demikian:
21 Undurkanlah dirimu dari himpunan
ini. Aku hendak menelan mereka dalam
sekedjap mata.
22 Tetapi mereka meniarap sambil
berkata: Jah Allah, Allah sekalian roh
dan semua machluk, murkakah Engkau
kepada segenap himpunan, meskipun
hanja satu orang sadja jang berdosa?
23 Sahut Jahwe kepada Musa demikian:
24 Berbitjaralah kepada himpunan
itu begini: Mundurlah dari sekeliling
kediaman Korah, Datan dan Abiram.
25 Maka bangkitlah Musa dan pergi
kepada Datan dan Abiram; kaum tua-tua
Israil mengikutinja.
26 Ia berbitjara kepada himpunan itu
begini: Hendaklah kamu mendjauh dari
kemah orang-orang djahat itu. Djangan
menjentuh barang sesuatu dari milik
mereka, agar kamu djangan dilenjapkan
karena segala dosa mereka.
27 Maka mundurlah mereka dari
sekeliling kediaman Korah, Datan dan
Abiram. Datan dan Abiram keluar dan
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berdiri dipintu kemahnja bersama
dengan anak-bininja.
28 Lalu berkatalah Musa: Dengan ini
akan kamu ketahui, bahwa aku diutus
Jahwe untuk berbuat kesemuanja itu;
bukan dari aku sendiri asalnja.
29 Sekiranja orang-orang ini mati
seperti semua manusia mati dan
sekiranja mereka mendjalani nasib
semua manusia, nistjaja aku tidak diutus
Jahwe.
30 Tetapi sekiranja Jahwe mentjiptakan
sesuatu jang betul-betul baru, sehingga
tanah mengangakan mulutnja dan
menelan mereka serta segala miliknja,
sehingga mereka hidup-hidup turun
kepratala, maka kamu ketahui, bahwa
orang-orang ini telah menghinakan
Jahwe.
31 Baru sadja selesai ia mengutjap
segala perkataan itu, melekanglah tanah
dibawah mereka.
32 Bumi membuka mulutnja dan
menelan mereka serta keluarganja dan
semua orang jang memihak kepada
Korah dan lagi segenap harta miliknja.
33 Demikian mereka serta segala
orangnja hidup-hidup turun kepratala
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dan bumi menutupi mereka, sehingga
mereka lenjap dari tengah-tengah
djemaah.
34 Seluruh Israil jang ada disekeliling
mereka melarikan diri karena djeritan
mereka, sebab pikir mereka: Djangan
kitapun ditelan oleh bumi.
35 Api keluar dari Jahwe dan menelan
duaratus limapuluh orang jang
mengundjukkan dupa itu.
36 (17-1) Bersabdalah Jahwe kepada
Musa demikian:
37 (17-2) Berkatalah kepada Ele'azar
bin imam Harun, supaja ia mengambil
perukupan-perukupan itu dari
pembakaran dan hamburkanlah apinja
djauh-djauh, sebab (perukupanperukupan itu) adalah kudus 38 (17-3) jaitu perukupan orangorang jang berdosa dengan membuang
njawanja - dan hendaklah kamu djadikan
lempeng tipis sebagai salut mesbah,
sebab sudah diundjukkan kepada Jahwe,
sehingga dikuduskan. Dengan demikian
(perukupan-perukupan) itu mendjadi
suatu tanda bagi bani Israil.
39 (17-4) Imam Ele'azar mengambil
perukupan-perukupan perunggu, jang
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dibawa mereka jang terbakar itu dan
dipipihkan mendjadi salut bagi mesbah,
40 (17-5) sebagai suatu tanda
peringatan bagi bani Israil, agar
djanganlah seorang luaran jang bukan
keturunan Harun mendekat untuk
membakar dupa dihadirat Jahwe dan
djangan ia kena nasib jang sama
dengan jang menimpa Korah serta
gerombolannja, sebagaimana jang telah
disabdakan Jahwe kepadanja dengan
perantaraan Musa.
41 (17-6) Tetapi keesokan harinja
bersungut-sungutlah segenap himpunan
bani Israil terhadap Musa dan Harun,
katanja: Kamu telah mematikan umat
Jahwe.
42 (17-7) Ketika himpunan itu
bergerombol terhadap Musa dan Harun,
maka mereka itu menudju kekemah
pertemuan. Dan lihatlah, awan itu
menutupinja dan tampaklah kemuliaan
Jahwe.
43 (17-8) Lalu Musa dan Harun pergi
kedepan kemah pertemuan.
44 (17-9) Bersabdalah Jahwe kepada
Musa demikian:
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Undurkanlah dirimu dari
tengah-tengah himpunan ini, agar
mereka Kutelan dalam sekedjap mata.
Merekapun meniarap
46 (17-11) Kata Musa kepada Harun:
Ambillah perukupan, taruhlah didalamnja
api dari mesbah dan bubuhilah dupa.
Pergilah segera kehimpunan itu dan
tjeriakanlah mereka, sebab murka telah
keluar dari hadapan Jahwe dan bala
sudah mulai.
47 (17-12) Harun mengambil apa jang
telah disuruh Musa itu dan bergegasgegas ketengah-tengah djemaah. Dan
sungguh bala itu sudah mulai ditengah
rakjat. Ia lalu memberi dupa dan
mentjeriakan rakjat.
48 (17-13) Ia berdiri diantara jang mati
dan jang hidup dan berachirlah bentjana
itu.
49 (17-14) Jang mati karena bentjana
itu ialah empatbelas ribu tudjuhratus
orang, belum terhitung mereka jang
mati lantaran perkara Korah itu.
50 (17-15) Kemudian Harun kembali
kepada Musa pada pintu kemah
pertemuan; bentjana itu sudah berachir.
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Bersabdalah Jahwe
kepada Musa demikian:
2 (17-17) Berbitjaralah dengan bani
Israil. Ambillah dari mereka sebatang
tongkat untuk masing-masing keluarga,
jaitu dari para penghulu mereka
menurut keluarganja, djumlahnja
duabelas batang. Lalu nama mereka
masing-masing harus kautuliskan pada
tongkatnja.
3 (17-18) Adapun nama Harun
hendaklah kautuliskan pada tongkat
Levi, sebab harus ada sebatang tongkat
untuk kepala keluarga mereka.
4 (17-19) Tongkat-tongkat itu lalu harus
kauletakkan dalam kemah pertemuan,
didepan kesaksian tempat Aku bertemu
dengan kamu.
5 (17-20) Dan tongkat orang jang
Kupilih akan bersemi. Dengan demikian
Aku akan mengusaki sungut-sungutleter, jang membuat bani Israil
bersungut-sungut terhadap kamu.
6 (17-21) Maka Musa berbitjara dengan
bani Israil dan para penghulu. Mereka
memberinja tongkat, sebuah tongkat
setiap seorang penghulu menurut
keluarga-keluarganja, djumlahnja
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duabelas batang. Dan tongkat Harunpun
ada diantaranja.
7 (17-22) Lalu Musa meletakkan
tongkat-tongkat itu dihadapan Jahwe
dalam kemah pertemuan.
8 (17-23) Keesokan harinja Musa
masuk kemah pertemuan dan lihatlah,
tongkat Harun dari keluarga Levi
bersemi! Tongkat itu sudah menguntum,
berbunga dan berbuah badam.
9 (17-24) Semua tongkat itu dibawa
Musa keluar dari hadirat Jahwe kepada
semua bani Israil. Mereka melihatnja dan
masing-masing mengambil tongkatnja.
10 (17-25) Berkatalah Jahwe kepada
Musa: Kembalikanlah tongkat Harun
kehadapan kesaksian itu agar disimpan
mendjadi tanda bagi orang-orang jang
degil, sehingga engkau dapat mengachiri
sungut-leter mereka dan Aku tidak usah
lagi mendengarnja dan merekapun tidak
mati pula.
11 (17-26) Maka Musa berbuat
demikian; sebagaimana diperintahkan
Jahwe demikian ia berbuat.
12 (17-27) Berkatalah bani Israil
kepada Musa demikian: Sungguh kami
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meninggal! Kami binasa! Seluruhnja
kami binasa!
13 (17-28) Barang siapa hanja
mendekati Kediaman Jahwe itu sadja
harus mati! Akan matikah kami
berhabis-habisan?
1 Maka berkatalah Jahwe kepada
Harun: Engkau serta anakanakmu dan keluarga bapakmu bersama
denganmu akan menanggung kesalahan
terhadap tempat kudus. Engkau
dan anak-anakmu bersama-sama
denganmu akan menanggung kesalahan
imamatmu.
2 Djuga saudara-saudaramu dari
suku Levi, suku bapakmu, hendaklah
kaubiarkan pula bersama denganmu,
agar mereka bergabung denganmu
untuk melajani engkau sendiri dan
anak-anakmu bersama denganmu
didepan kemah kesaksian.
3 Mereka harus menunaikan tugasnja
terhadapmu serta tugasnja terhadap
seluruh kemah itu. Tetapi perabot jang
kudus dan mesbah itu tidak boleh
mereka dekati, agar mereka djangan
mati dan tidak hanja mereka sadja tapi
kamu djuga.
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harus bergabung denganmu
dan mengurus urusan kemah pertemuan
dan segala sesuatu jang bersangkutan
dengan kemah itu. Tetapi orang luaran
tidak boleh mendekati kamu.
5 Adapun kamu ini harus menunaikan
tugas jang berkenaan dengan jang kudus
serta mesbah, agar murka djangan
menimpa bani Israil pula.
6 Aku sendiri telah mengambil saudarasaudaramu, jaitu kaum Levita, dari
antara bani Israil sebagai berian bagi
kamu, sebagai orang jang diberikan
kepada Jahwe untuk menjelenggarakan
pekerdjaan pada kemah pertemuan.
7 Engkau sendiri serta anak-anakmu
akan mendjabat imam dalam segalagalanja jang berkenaan dengan mesbah
dan segala jang dibelakang tabir itu
dan jang dipakai untuknja. Sebagai
anugerah belaka kamu Kuberi djabatan
imamatmu. Tetapi orang luaran jang
mendekat harus dibunuh.
8 Bersabdalah Jahwe kepada Harun:
Lihatlah, Aku sendiri menjerahkan
kepadamu penjelenggaraan sumbangan
baktiKu. Adapun segala sesuatu jang
dikuduskan bani Israil Kuberikan
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kepadamu serta kepada anak-anakmu
untuk mendjadi bagianmu dan mendjadi
hakmu jang abadi.
9 Dan inilah bagianmu dari barang
mahakudus, dari kurban api, ialah:
semua kurban mereka jang berupa
kurban santapan dan kurban penebus
dosa serta segala jang kurban pelunas
salah jang dikembalikan mereka
kepadaKu; kesemuanja itu mendjadi
barang mahakudus bagi engkau serta
anak-anakmu.
10 Kamu akan makan barang
mahakudus; setiap lelaki boleh makan;
barang kuduslah itu bagimu.
11 Dan inipun bagianmu pula:
sumbangan-sumbangan bakti dan
pemberian mereka jang bersangkutan
dengan kurban timangan bani Israil.
Itupun Kuberikan kepadamu dan
kepada semua putera-puterimu untuk
mendjadi hakmu jang abadi. Semua
orang dari keluargamu jang tahir boleh
memakannja.
12 Jang paling baik dari minjak, air
anggurnja dan gandum, jaitu jang
pertama daripadanja, jang diberikan
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mereka kepada Jahwe, Kuberikan
kepadamu.
13 Bungaran dari segala sesuatu
dinegeri mereka jang mereka sampaikan
kepada Jahwe mendjadi bagianmu;
setiap orang dari keluargamu jang tahir
boleh memakannja.
14 Segala sesuatu jang diharamkan di
Israil mendjadi bagianmu.
15 Segala-galanja jang membuka
kandungan semua machluk, baik
manusia maupun ternak, jang
diundjukkan mereka kepada Jahwe,
mendjadi bagianmu. Tetapi anak sulung
manusia harus kautebus dan anak
sulung ternak jang nadjispun harus
kautebus djuga.
16 Adapun tebusannja ialah: Setelah
berumur satu bulan harus kautebus
menurut penilaianmu, jaitu lima misjkal
perak menurut misjkal sutji; banjaknja
ialah duapuluh gera.
17 Akan tetapi anak sulung lembu,
anak sulung domba atau anak sulung
kambing tidak dapat kautebus. Kuduslah
itu. Darahnja harus kaupertjikkan diatas
mesbah dan lemaknja harus kaubakar
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akan kurban api agar mendjadi harum
jang memadakan Jahwe.
18 Tetapi dagingnja mendjadi bagianmu
seperti dada kurban timangan dan paha
kanan mendjadi bagianmu djuga.
19 Semua sumbangan bakti barang
Kudus jang disumbangkan bani Israil
kepada Jahwe Kuberikan kepadamu
serta kepada putera-puterimu, sebagai
hakmu jang abadi. Suatu perdjandjian
garam abadi dihadapan Jahwelah itu
bagimu serta keturunanmu.
20 Berkatalah Jahwe kepada Harun:
Dinegeri mereka engkau tidak akan
mendapat milik pusaka dan tidak
akan ada bagiannja bagimu ditengahtengah mereka. Aku sendirilah jang
mendjadi bagian dan milik-pusakamu
ditengah-tengah bani Israil.
21 Adapun bagi bani Levi mereka
Kuberi segala bagian sepersepuluh di
Israil akan mendjadi milik-pusakanja
akan ganti pekerdjaannja jang mereka
kerdjakan, jaitu pekerdjaan pada kemah
pertemuan.
22 Sebab bani Israil tidak boleh lagi
mendekati kemah pertemuan, agar
mereka djangan berdosa dan lalu mati.
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kaum Levita akan
menjelenggarakan pekerdjaan pada
kemah pertemuan dan merekalah jang
akan menanggung kesalahan mereka.
Ketetapan abadilah itu bagi turunan
kamu. Tetapi ditengah-tengah bani Israil
mereka tidak mendapat milik-pusaka.
24 Karena bagian sepersepuluh jang
disumbangkan bani Israil kepada
Jahwe sebagai sumbangan bakti itulah
jang Kuberikan kepada kaum Levita
mendjadi milik-pusaka. Maka dari itu
Aku sudah berkata tentang mereka:
Ditengah-tengah bani Israil mereka tidak
mendapat milik-pusaka.
25 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
26 Hendaklah engkau berbitjara dengan
kaum Levita serta berkata kepada
mereka: Apabila kamu menerima dari
bani Israil bagian sepersepuluh jang
telah Kuberikan kepadamu dari mereka
sebagai milik-pusaka, maka kamu
harus menjumbangkan daripadanja
sepersepuluh dari bagian sepersepuluh
itu sebagai sumbangan bakti Jahwe.
27 Dan itu dianggap sumbangan bakti
kamu, seolah-olah gandum dari lantai
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pengirikan dan hasil sepenuhnja dari
pengindjakan anggur.
28 Demikian kamupun harus
menjumbangkan sumbangan bakti
Jahwe dari segenap bagian sepersepuluh
jang kamu terima dari bani Israil.
Daripadanja kamu harus memberikan
sebuah sumbangan bakti Jahwe kepada
imam Harun.
29 Dari segala sesuatu jang diberikan
kepadamu harus kamu sumbangkan
kepada Jahwe sumbangan baktinja
jang sepenuhnja, jaitu jang paling baik,
bagian kudusnja.
30 Dan hendaklah kaukatakan kepada
mereka: Apabila kamu menjumbangkan
jang paling baik daripadanja, maka
bagian itu dianggap bagi kaum
Levita sebagai pendapatan dari lantai
pengirikan dan pendapatan dari
pengindjakan anggur.
31 Barang itu boleh kamu makan
disegala tempat, baik kamu sendiri
maupun keluargamu; sebab upahmulah
itu bagi pekerdjaanmu pada kemah
pertemuan.
32 Dalam hal itu kamu tidak berdosa,
asal sadja kamu menjumbangkan
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jang paling baik daripadanja. Dengan
demikian kamu tidak mentjemarkan
barang kudus bani Israil dan kamu tidak
akan mati.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
dan Harun demikian:
2 Inilah ketetapan hukum jang
diperintahkan Jahwe: Berbitjaralah
dengan bani Israil, agar mereka
mengambilkan untuk dirimu seekor
lembu betina merah jang tak bertjatjattjela dan belum dibebani dengan
kuk.
3 Lembu itu harus kauserahkan
kepada imam Ele'azar. Hendaklah orang
menggiringnja keluar perkemahan dan
menjembelihnja didepan dia.
4 Imam Ele'azar harus mengambil
sebagian dari darahnja dengan
djarinja dan memertjikkannja kekemah
pertemuan sampai tudjuh kali.
5 Kemudian lembu itu hendaknja
dibakar didepan matanja. Kulit, daging
dan darahnja harus dibakar bersama
dengan kotorannja.
6 Lalu imam harus mengambil kaju aras,
tsufa, dan kirmizi merah lembajung dan
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kesemuanja itu harus dilemparkannja
keatas lembu jang tengah menunu itu.
7 Sesudahnja hendaklah imam itu
mentjutji pakaiannja, memandikan
tubuhnja dengan air dan lalu ia boleh
masuk perkemahan lagi. Tetapi imam itu
nadjis hingga petang.
8 Orang jang membakar lembu itu harus
djuga mentjutji pakaiannja dengan air
dan memandikan tubuhnja dengan air,
dan iapun nadjis hingga petang.
9 Seorang jang tahir harus
mengumpulkan abu lembu itu dan
menaruhnja ditempat tahir diluar
perkemahan. Demikian abu itu
tersimpan bagi himpunan bani Israil
guna air pentahiran; kurban penebus
dosalah itu.
10 Hendaklah orang jang mengumpulkan
abu lembu itu mentjutji pakaiannja,
tapi ia nadjis hingga petang. Ketetapan
abadilah itu bagi bani Israil maupun
perantau jang merantau diantara kamu.
11 Orang jang menjentuh majat manusia
mendjadi nadjis tudjuh hari lamanja.
12 Pada hari ketiga ia harus memurnikan
diri dengan air itu dan pada hari ketudjuh
ia tahir. Djika ia tidak memurnikan diri
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pada hari ketiga, maka pada hari
ketudjuh belumlah ia tahir.
13 Barang siapa menjentuh majat
manusia jang mati dan tidak memurnikan
diri, ia mentjemarkan kediaman Jahwe.
Orang itu harus ditumpas dari Israil;
ia nadjis karena tidak dipertjiki air
pentahiran dan kenadjisan masih ada
padanja.
14 Dan inilah hukumnja apabila
seseorang mati dikemah. Setiap orang
jang masuk kemah itu dan setiap orang
jang ada dikemah itu mendjadi nadjis
tudjuh hari lamanja.
15 Setiap bedjana terbuka jang tidak
ada tutup diikat diatasnja mendjadi
nadjis.
16 Barang siapa dipermukaan ladang
menjentuh seseorang jang tertembusi
pedang atau orang mati, tulang-tulang
insani atau kubur mendjadi nadjis tudjuh
hari lamanja.
17 Untuk orang jang nadjis hendaknja
diambil sedikit dari abu binatang jang
dibakar sebagai kurban penebus dosa
itu. Lalu diatasnja hendaknja dituangkan
air hidup dalam sebuah bedjana.
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jang tahir harus mengambil
tsufa dan mentjelupkannja didalam air
itu, lalu memertjiki dengannja kemah,
segala perkakasnja dan semua orang
jang ada disitu; demikian djuga bagi
orang jang menjentuh tulang atau orang
jang tewas, jang mati ataupun kubur.
19 Orang jang tahir itu hendaknja
memertjiki orang nadjis pada hari ketiga
dan ketudjuh. Pada hari ketudjuh ia
telah memurnikan orang itu. Adapun dia
ini sendiri harus mentjutji pakaiannja
dan mandi dalam air. Kemudian tahirlah
ia pada petang hari.
20 Tetapi orang nadjis jang tidak
memurnikan diri harus ditumpas dari
tengah-tengah djemaah, oleh karena
ia telah mentjemarkan tempat kudus
Jahwe. Sebab ia tidak dipertjiki dengan
air pentahiran dan ia nadjis.
21 Ketetapan abadilah itu bagi mereka.
Orang jang memertjikkan air pentahiran
itu harus mentjutji pakaiannja dan orang
jang menjentuh air pentahiran mendjadi
nadjis hingga petang.
22 Apa sadja jang disentuh oleh orang
nadjis mendjadi nadjis djuga dan barang

Bilangan 20.1–6

115

siapa menjentuhnja mendjadi nadjis
hingga petang.
1 Bani Israil, jaitu segenap
himpunan, tiba digurun Sin dalam
bulan pertama. Lalu rakjat menetap di
Kadesj. Disitu Mirjam meninggal dan
dikuburkan disitu.
2 Sekali peristiwa tidak ada air bagi
himpunan. Mereka lalu bergerombol
lawan Musa dan Harun.
3 Rakjat bertengkar dengan Musa. Kata
mereka demikian: Ah, djika sekiranja
kami mati sadja dikala saudara-saudara
kami mati dihadapan Jahwe.
4 Mengapa kamu membawa djemaah
Jahwe kepadang gurun ini, sehingga
kami serta ternak kami mati disini.
5 Mengapa kamu menghantar kami
keluar dari Mesir untuk membawa kami
ketempat tandus ini, tempat orang tidak
dapat menabur, tidak ada pohon ara,
pokok anggur atau pohon delima; dan
air untuk diminumpun tidak ada.
6 Musa dan Harun mengundurkan
diri dari djemaah itu kepintu kemah
pertemuan, lalu meniarap. Maka
tampaklah olehnja kemuliaan Jahwe.

20
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Jahwe kepada Musa

demikian:
8 Ambillah tongkat itu dan kerahkanlah
himpunan, engkau sendiri serta Harun
kakakmu. Hendaklah kamu berkata
kepada wadas ini dihadapan mata
mereka. Wadas itu akan memberikan
airnja! Engkau akan memantjarkan
air bagi mereka dari wadas ini dan
himpunan serta ternaknja akan kauberi
minum.
9 Musa mengambil tongkat itu dari
hadirat Jahwe, sebagaimana jang
diperintahkan.
10 Lalu Musa dan Harun mengerahkan
djemaah kemuka wadas itu. Berkatalah
ia kepada mereka: Dengarlah, kaum
degil. Masakan dari wadas ini kami dapat
memantjarkan air bagi kamu!
11 Kemudian Musa mengangkat
tangannja dan dengan tongkatnja
dipukulnja wadas itu sampai dua kali.
Maka berpantjarlah air jang banjak,
sehingga himpunan itu serta ternaknja
dapat minum.
12 Berkatalah Jahwe kepada Musa
dan Harun: Oleh karena kamu tidak
pertjaja padaKu dan tidak menghormati
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kekudusanKu didepan mata bani Israil,
maka kamu tidak akan membawa
djemaah ini kenegeri jang hendak
Kuanugerahkan kepada mereka.
13 Itulah air Meriba, tempat bani
Israil bertengkar dengan Jahwe dan Ia
menjatakan diri Kudus diantara mereka.
14 Dari Kadesj Musa mengutus pesuruh
keradja Edom (dengan pesan): Begini
kata saudaramu Israil: Anda sudah
mengetahui segala kesusahan jang telah
menimpa diri kami.
15 Bagaimana nenek-mojang kami telah
turun ke Mesir dan lama sekali menetap
di Mesir. Orang Mesir telah mendjahati
kami serta nenek-mojang kami.
16 Tetapi kami lalu berseru kepada
Jahwe dan Iapun mendengar suara kami.
Ia telah mengutus seorang malaekat
dan menghantar kami keluar dari Mesir.
Dan lihatlah, kami ada di Kadesj, sebuah
kota diperbatasan wilajah anda.
17 Biarkanlah kami melalui negeri
anda. Kami tidak akan melalui ladang
atau kebun anggur dan kamipun tidak
akan minum air sumur. Djalan besarlah
jang akan kami tempuh dan tidak
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menjimpang kekanan atau kekiri sampai
kami sudah melampaui wilajah anda.
18 Tetapi sahut Edom: Anda tidak
boleh lewat sini. Kalau demikian, beta
akan keluar menghadapi anda dengan
pedang.
19 Maka bani Israil berkata kepadanja:
Kami akan mendjalani djalan raja sadja
dan djikalau saja atau hewan saja
meminum airmu, akan saja membajar
harganja. Saja mau lalu sadja dengan
berdjalan kaki, lain tidak.
20 Sahutnja: Anda tidak boleh lewat
sini. Lalu keluarlah Edom menghadapi
mereka dengan banjak rakjat dan
angkatan perang jang besar.
21 Ketika Edom enggan memberi Israil
idjin untuk melalui wilajahnja, maka
Israil berbelok daripadanja.
22 Bani Israil, seluruh himpunan,
berangkat dari Kadesj dan mereka
sampai digunung Hor.
23 Berkatalah Jahwe kepada Musa dan
Harun digunung Hor, diperbatasan negeri
Edom, demikian:
24 Harun akan dipersatukan dengan
kaum bangsanja, sebab ia tidak
akan sampai dinegeri jang hendak
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Kuanugerahkan kepada bani Israil,
oleh karena kamu telah mendurhakai
firmanKu pada air Meriba.
25 Ambillah Harun dan Ele'azar, anaknja,
dan suruhlah mereka mendaki gunung
Hor.
26 Tanggalkanlah pakaian Harun dan
kenakanlah pada Ele'azar. Lalu Harun
akan dipersatukan dengan kaum
sebangsanja dan wafat disitu.
27 Musa berbuat sebagaimana
diperintahkan Jahwe. Mereka mendaki
gunung Hor didepan mata segenap
himpunan.
28 Musa menanggalkan pakaian Harun,
jang lalu dikenakannja pada Ele'azar,
anaknja. Harun wafat disitu, dipuntjak
gunung. Kemudian Musa dan Ele'azar
turun dari gunung itu.
29 Setelah segenap himpunan
mengambil tahu, bahwa Harun sudah
meninggal, maka segenap keluarga Israil
menangisi dia tigapuluh hari lamanja.
1 Ketika radja 'Arad, jaitu orang
Kena'an jang diam di Tanah
Selatan, mendengar, bahwa Israil
datang melewati djalan Atarim, lalu ia
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bertempur dengan Israil dan menawan
beberapa orang.
2 Israil bernazar kepada Jahwe
demikian: Seandainja Engkau
menjerahkan bangsa ini kedalam
tanganku, maka aku akan
mengharamkan sekalian kota mereka.
3 Jahwe mendengarkan suara Israil
dan menjerahkan orang Kena'an itu.
Dan Israil mengharamkan mereka
serta kota-kotanja. Karena itulah nama
tempat itu disebut Horma.
4 Setelah mereka berangkat dari
gunung Hor kedjurusan Laut Merah
untuk mengegosi negeri Edom, rakjat
berkesal hati ditengah djalan.
5 Rakjat menggerutu terhadap Jahwe
dan Musa: Mengapa kamu menghantar
kami keluar dari Mesir agar mati
dipadang gurun ini. Sebab roti tidak ada
dan airpun tidak ada dan kami sudah
muak terhadap redjeki kelaparan ini.
6 Lalu Jahwe mengirim ular-ular berapi
keantara rakjat, jang memagut rakjat.
Banjak rakjat Israil mati.
7 Maka rakjat pergi ke Musa dan mereka
berkata: Kami telah berdosa, sebab kami
telah mengerutu terhadap Jahwe dan
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kepada tuan. Berdoalah kepada Jahwe,
agar ular-ular ini didjauhkanNja. Dan
berdoalah Musa demi untuk rakjat.
8 Berkatalah Jahwe kepada Musa:
Buatkanlah olehmu sebuah ular
perunggu dan pasanglah itu pada
sebatang pantjang. Dan setiap orang
jang dipagut lalu melihat itu akan hidup.
9 Maka dibuatlah oleh Musa sebuah
ular perunggu jang dipasangnja pada
sebatang pantjang. Apabila seseorang
dipagut, lalu memandang ular perunggu
itu, ia tetap hidup djuga.
10 Bani Israil berangkat dan berkemah
di Obot.
11 Dari Obot mereka berangkat, lalu
berkemah di Ije-ha-'Abarim dipadang
gurun jang berhadapan dengan Moab
disebelah matahari terbit.
12 Dari situ mereka berangkat dan
berkemah dekat anaksungai Zered.
13 Dari situ mereka berangkat, lalu
berkemah diseberang sungai Arnon, jang
digurun keluar dari wilajah Amor. Karena
sungai Arnon itu adalah batasan Moab,
antara Moab dengan Amor.
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dari itu dikatakanlah dalam
Kitab Pertempuran Jahwe: Waeb di Sufa
dan anak sungai Arnon,
15 dan lereng anak-anak sungai jang
membudjur kedjurusan kedudukan 'Ar
dan bersandar pada wilajah Moab.
16 Dari situ ke Beer .... jaitu sumur jang
telah dikatakan Jahwe kepada Musa:
Kumpulkanlah rakjat, lalu mereka akan
Kuberi air.
17 Dikala itu Israil menjanjikan njanjian
ini: Berbuallah, hai sumur, berlagulah
baginja;
18 sumur jang digali pangeranpangeran, jang ditjebak oleh kaum
bangsawan rakjat dengan tongkatnja,
tongkat kuasanja. Dari padang gurun
terus ke Matana,
19 dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel
ke Bamot,
20 dari Bamot ke lembah jang
diperladangan Moab, menudju ke
puntjak Pisga, jang menguasai padang
balantara.
21 Israil mengutus pesuruh kepada
Sihon, radja Amor, dengan pesan ini:
22 Biarkanlah saja melalui negeri
anda. Kami tidak akan menjimpang
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masuk ladang atau kebun anggur. Kami
tidak akan minum air sumur dan akan
menempuh djalan besar sadja sampai
kami melalui wilajah anda.
23 Tetapi Sihon tidak memberi Israil
idjin untuk melalui wilajahnja. Sihon
mengumpulkan seluruh rakjatnja dan
keluar menjongsong Israil dipadang
gurun. Setibanja di Jahas ia bertempur
dengan Israil.
24 Tetapi Israil memukul dia dengan
mata pedang dan memiliki negerinja
mulai dari anak sungai Arnon hingga
anak sungai Jabok, hingga bani 'Amon;
sebab batasan 'Amon terlalu kuat.
25 Semua kota itu direbut Israil lalu
diamlah mereka disegala kota orangorang Amor, jakni di Hesjbon dan segala
takluknja.
26 Sebab Hesjbon adalah kota milik
Sihon, radja Amor. Dahulu dia ini sudah
bertempur dengan radja Moab dan
telah merebut seluruh negerinja dari
tangannja sampai keanak-sungai Arnon.
27 Maka itu para penjair berkata:
Datanglah ke Hesjbon, kota Sihon itu
dibangun dan diperkokoh.
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api telah keluar dari Hesjbon
dan njala api dari puri Sihon, jang
telah menelan 'Ar Moab, si penguasa
ketinggian-ketinggian Arnon.
29 Tjelaka engkau, hai Moab! Binasalah
engkau, hai bangsa Kemosj. Puteraputeranja dibuatnja mendjadi pelari,
puteri-puterinja mendjadi tawanan, bagi
Sihon, radja Amor.
30 Mereka kita panahi, binasalah
Hejsbon sampai ke Dibon; kita
lengangkan hingga ke Nofah, jang
membudjur sampai ke Medeba.
31 Maka Israil diam dinegeri orang-orang
Amor.
32 Setelah Musa mengutus orang
untuk memata-matai Ja'ezer, mereka
lalu merebut kota-kota takluknja dan
mengenjahkan orang-orang Amor jang
ada disitu.
33 Kemudian mereka berbelok dan
menempuh djalan ke Basjan. Keluarlah
'Og, radja Basjan, menjongsong mereka,
ia sendiri dengan seluruh rakjatnja,
untuk bertempur di Edre'i.
34 Berkatalah Jahwe kepada Musa:
Djanganlah takut, sebab ia Kuserahkan
kedalam tanganmu, ia sendiri serta
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segenap rakjatnja dan negerinja.
Hendaklah kauperbuat dengannja
sebagaimana jang telah kauperbuat
dengan Sihon, radja Amor jang
kediamannja di Hesjbon.
35 Mereka memukul dia serta anak-anak
dan rakjatnja sedemikian rupa, sehingga
tidak tersisa baginja seorangpun jang
terluput. Selandjutnja mereka memiliki
negerinja.
1 Bani Israil berangkat dan
berkemah dipadang kersang
Moab, diseberang sungai Jarden, didekat
Jeriho.
2 Adapun Balak bin Sipor mengambil
tahu tentang segala sesuatu jang telah
diperbuat Israil terhadap orang-orang
Amor.
3 Maka sangat ketakutanlah Moab
kepada rakjat itu, sebab banjak, dan
sangat chawatir mereka karena bani
Israil.
4 Berkatalah Moab kepada kaum tua-tua
Midian: Sekarang orang jang banjak
itu akan membuat daerah-daerah kita
mendjadi lokos, seperti lembu merumput
diladang sampai lokoslah ladang itu.
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Dimasa itu Balak bin Sipor mendjadi
radja Moab.
5 Ia mengutus orang kepada Bile'am bin
Be'or di Petor, jang letaknja ditepi Sungai
dinegeri 'Amaw untuk memanggil dia
katanja: Ada suatu bangsa keluar dari
Mesir dan menutupi permukaan bumi
dan duduk berhadapan dengan daku.
6 Nah sekarang, sudilah anda datang
dan mengutuk bangsa itu demi aku,
sebab kuasalah bangsa itu daripada
aku. Mungkin aku lalu akan sanggup
memukulnja mundur serta mengusir
mereka dari negeri itu. Aku tahu: Barang
siapa anda berkati, ia sungguh terberkati
dan barang siapa anda kutuk, ia sungguh
terkutuk.
7 Kaum tua-tua Moab dan Midian pergi
dengan membawa upah bagi orang
hobatan itu. Mereka tiba ditempat
Bile'am dan menjampaikan kepadanja
pesan Balak itu.
8 Sahutnja kepada mereka:
Bermalamlah sadja disini malam
ini. Aku akan berdjawab kepada kalian,
sebagaimana jang akan disabdakan
Jahwe kepadaku. Maka pangeran-
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pangeran Moab itu tinggal pada
Bile'am.
9 Allah datang kepada Bile'am, lalu
berkata: Siapa orang-orang jang ada
padamu itu?
10 Sahut Bile'am kepada Allah: Balak
bin Sipor, radja Moab, mengirim kepada
saja pesan ini:
11 Lihatlah ada suatu bangsa keluar
dari Mesir, jang menutupi permukaan
bumi. Nah sekarang, datanglah dan
laknatkanlah bangsa itu demi aku.
Mungkin aku akan sanggup bertempur
dengannja dan mengusirnja.
12 Kata Jahwe kepada Bile'am: Djangan
pergi bersama dengan mereka;
djangan mengutuk bangsa itu, sebab
terberkatilah mereka itu.
13 Pagi-pagi Bile'am bangun dan berkata
kepada para pangeran Balak: Pulanglah
sadja kenegerimu, sebab Jahwe tidak
mengidjinkan aku mengikuti kalian.
14 Lalu bertolaklah para pangeran
Moab dan mereka tiba pada Balak. Kata
mereka: Bile'am tidak mau mengikuti
kami.
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Balak mengutus lagi
pangeran jang lebih banjak dan lebih
mulia daripada jang dahulu itu.
16 Mereka tiba pada Bile'am dan berkata
kepadanja: Demikianlah kata Balak bin
Sipor: Djanganlah anda enggan datang
kepadaku,
17 sebab aku hendak sangat
menggandjari anda. Apapun sadja
jang akan anda katakan kepadaku akan
kuperbuat djuga. Hanja sudilah anda
datang dan melaknatkan bagiku bangsa
itu.
18 Djawab Bile'am kepada hambahamba Balak: Sekiranja Balak memberi
saja rumahnja penuh perak dan emas,
saja belum djuga dapat melanggar
firman Jahwe, Allah saja, dengan
berbuat sesuatu, baik ketjil maupun
besar.
19 Tetapi sekarang bermalamlah lagi
disini, agar saja tahu apa jang akan
disabdakan Jahwe selandjutnja kepada
saja.
20 Pada malam hari Allah datang kepada
Bile'am dan berkata kepadanja: Djikalau
orang-orang itu datang untuk memanggil
engkau, bangunlah dan ikutilah mereka.
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Tapi hanja apa jang akan Kusabdakan
kepadamu sadjalah boleh kauperbuat.
21 Maka bangunlah Bile'am pagi-pagi,
memelanai keledai betinanja, lalu
mengikuti para pangeran Moab.
22 Tetapi bernjala-njalalah murka
Jahwe, oleh karena ia ikut, dan berdirilah
malaekat Jahwe ditengah djalan sebagai
lawannja. Ia menunggang keledai
betinanja dan dua orang budjang ada
sertanja.
23 Ketika keledai itu melihat malaekat
Jahwe berdiri ditengah djalan dengan
pedang terhunus ditangannja, ia
menjimpang dari djalan dan masuk
ladang. Bile'am memukuli keledai itu
untuk memaksa dia kembali kedjalan.
24 Lalu Malaekat Jahwe berdiri didjalan
jang diapit kebun-kebun anggur dan ada
pagar tembok sebelah-menjebelah.
25 Melihat malaekat Jahwe keledai itu
menubruk tembok itu dan mengimpit
kaki Bile'am pada tembok itu. Maka
keledai itu dipukulinjalah pula.
26 Sekali lagi malaekat Jahwe terus
berdjalan dan berdiri ditempat jang
sempit, tempat tidak ada kesempatan
untuk menjimpang kekanan atau kekiri.
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keledai itu melihat malaekat
Jahwe, menangkuplah ia dibawah
Bile'am. Bernjala-njalalah amarah
Bile'am dan dipukulinjalah keledai itu
dengan tongkatnja.
28 Lalu Jahwe membuka mulut keledai
itu dan berkatalah ia kepada Bile'am:
Saja pengapakan maka tuan memukuli
saja sedemikian sampai tiga kali?
29 Sahut Bile'am kepada keledainja:
Oleh karena engkau mempermainkan
daku. Sekiranja ada pedang ditanganku,
nistjaja engkau kubunuh sekarang ini
djuga.
30 Sahut keledainja kepada Bile'am:
Bukankah saja ini keledai tuan jang
telah tuan tunggangi sepandjang umur
hidup tuan sampai dengan hari ini?
Pernahkah saja biasa memperlakukan
tuan demikian? Sahutnja: Tidak!
31 Maka Jahwe mentjelikkan mata
Bile'am, sehingga iapun melihat
malaekat Jahwe berdiri ditengah djalan
dengan pedang terhunus ditangannja. Ia
membungkuk serta bersudjud.
32 Kata malaekat Jahwe kepadanja:
Mengapa engkau memukuli keledaimu
ini sampai tiga kali? Akulah jang
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tampil sebagai lawanmu, oleh karena
perdjalanan ini Kuanggap buruk.
33 Melihat Aku, keledai ini menjingkir
dari hadapanKu sampai tiga kali.
Andaikata ia tidak menjingkir dari
hadapanKu, nistjaja sekarang djuga
engkau telah Kubunuh, tapi ia Kuhidupi.
34 Berkatalah Bile'am kepada malaekat
Jahwe: Aku telah berdosa, sebab tidak
tahulah aku, bahwa Engkaulah jang
berdiri ditengah djalan berhadapan
dengan daku. Dan sekarang, djikalau
durdjanalah ini dalam pandanganMu,
aku hendak pulang djuga.
35 Berkatalah malaekat Jahwe: Terus
sadja ikutilah orang-orang itu, tetapi
hanja apa jang akan Kusabdakan
kepadamu sadjalah boleh engkau
katakan. Maka Bile'am mengikut para
pangeran Balak.
36 Adapun Balak mendengar, bahwa
Bile'am sudah tiba. Maka keluarlah ia
menjongsong dia sampai di 'Ir Moab,
jang letaknja diperbatasan Arnon
diperhinggaan wilajah itu.
37 Berkatalah Balak kepada Bile'am:
Tidakkah aku telah berkali-kali mengutus
orang kepada anda untuk memanggil
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anda? Mengapa anda tidak datang
kepadaku? Tidak mampukah aku ini
menggandjari anda?
38 Sahut Bile'am kepada Balak: Lihatlah,
saja sudah datang kepada tuan. Tetapi
sanggupkah saja sekarang untuk
mengatakan barang sesuatu? Sabda
jang ditaruh Jahwe dimulut saja, itulah
jang hendak saja katakan.
39 Kemudian Bile'am mengikut Balak
dan mereka datang di Kirjat-Husot.
40 Adapun Balak mempersembahkan
sapi dan domba dan daripadanja
disadjikan kepada Bile'am dan para
pangeran jang ada sertanja.
41 Pagi-pagi Balak menghantar Bile'am
keatas Bamot-Ba'al. Dari situ ia dapat
melihat udjung rakjat.
1 Berkatalah Bile'am kepada
Balak: Bangunkanlah bagi
saja disini mesbah tudjuh buah dan
sediakanlah bagi saja disini lembu
djantan tudjuh ekor dan domba djantan
tudjuh ekor.
2 Berbuatlah Balak sebagaimana jang
disuruh Bile'am. Maka Balak bersama
dengan Bile'am mempersembahkan
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seekor lembu djantan dan seekor domba
djantan diatas tiap-tiap mesbah.
3 Maka berkatalah Bile'am kepada
Balak: Tinggallah pada kurban bakar
tuan ini, sedangkan saja pergi.
Barangkali Jahwe menemui saja. Apa
sadja jang akan diperlihatkanNja kepada
saja, akan saja beritahukan kepada
tuan. Lalu ia pergi kedjalan gurun.
4 Allah menemui Bile'am dan berkatalah
ia kepadaNja: Ketudjuh mesbah itu telah
kusiapkan dan diatas tiap-tiap mesbah
kupersembahkan seekor lembu djantan
dan seekor domba djantan.
5 Dan Jahwe menaruh sabdaNja dimulut
Bile'am. KataNja: Kembalilah kepada
Balak dan hendaklah kaukatakan
demikian.
6 Ia lalu kembali kepada Balak jang
masih djuga berdiri pada kurban
bakarnja, ia sendiri dan para pangeran
Moab.
7 Bile'am mengangkat pantunnja ini:
Dari 'Aram aku diiringkan oleh Balak,
oleh radja Moab dari pegunungan di
timur. Datanglah, kutuklah demiku
Jakub, datanglah, sumpahilah Israil!
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gerangan dapat
kulaknatkan jang tidak dilaknatkan
oleh Allah; bagaimana dapat kusumpahi
jang tidak disumpahi oleh Jahwe?
9 Dari puntjak padas ia kulihat, dari
bukit ia kupandang. Lihatlah, suatu
bangsa jang diam terpentjil, jang tidak
menghitung dirinja diantara sekalian
kaum.
10 Siapa dapat membilang debu Jakub
dan menghitung lebu Israil? Semoga
aku mati seperti orang-orang lurus dan
semoga adjalku bagaikan adjal mereka!
11 Kata Balak kepada Bile'am: Anda
pengapakan aku ini? Untuk mengutuk
seteruku anda kuambil, masakan anda
berkati!
12 Djawabnja: Bukankah apa jang
ditaruh Jahwe didalam mulut saja harus
saja katakan dengan saksama?
13 Kata Balak kepadanja: Ikutlah aku
ketempat lain, darimana anda dapat
melihatnja. Dari sini hanja udjungnja
sadjalah anda lihat, tetapi seluruhnja
tidak anda lihat. Dari situ hendaklah
anda laknatkan bagiku.
14 Kemudian dibawanjalah ia keladang
para Penindjau, kepuntjak gunung
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Pisga. Maka ia membangun mesbah
tudjuh buah dan mempersembahkan
seekor lembu djantan dan seekor domba
djantan diatas tiap-tiap mesbah.
15 Kemudian (Bile'am) berkata kepada
Balak: Tinggallah disini pada kurbankurban bakar tuan, sedangkan saja
kesitu, mungkin akan ditemui disitu.
16 Jahwe menemui Bile'am dan
menaruh sabdaNja dimulutnja, kataNja:
Kembalilah ke Balak dan hendaklah
engkau berbitjara demikian.
17 Ketika ia datang kepadanja, ia
masih djuga berdiri pada kurban
bakarnja dan para pangeran Moab ada
sertanja. Bertanjalah Balak kepadanja:
Disabdakan apa oleh Jahwe?
18 Ia mengangkat pantunnja ini:
Bangkitlah hai Balak, dengarlah,
tjondongkanlah telinga kepadaku, hai
bin Sipor
19 Allah bukan manusia, sehingga Ia
berbohong, dan bukan anak-manusia,
sehingga Ia menjesal. Masakan Ia
berkata dan tidak berbuat, bersabda dan
tidak meneguhkannja!
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aku disuruhkan
memberkati, dan djika Ia memberkati,
tidak dapat kuelakkan.
21 Di Jakub kedjahatan tidaklah
tampak, di Israil orang tidak melihat
bentjana. Jahwe, Allahnja, ada sertanja;
pekik-sorak Radja bertalun-talun
padanja.
22 Allah, jang menghantar mereka
keluar dari Mesir, bagaikan tanduk
banteng baginja.
23 Sebab pada Jakub tidak ada serapah,
pada Israil tidak ada hobatan. Kepada
Jakub dan Israil dikatakan sudah, apa
jang dikerdjakan Allah.
24 Ini suatu bangsa jang bagaikan
singa betina bangkitnja, jang laksana
singa bangkit berdiri. Tidaklah berbaring
ia sebelum menelan mangsanja dan
meminum darah orang jang tewas.
25 Berkatalah Balak kepada
Bile'am: Kalaupun anda tidak dapat
melaknatkannja, djangan anda
memberkatinja!
26 Djawab Bile'am dan katanja kepada
Balak: Tidakkah telah saja katakan
kepada tuan: Segala sesuatu jang
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disabdakan Jahwe, itulah jang akan saja
perbuat?
27 Kata Balak kepada Bile'am: Mari,
anda akan kubawa ketempat lain sadja.
Mungkin dipandang lurus oleh Jahwe,
bahwa dari situ anda melaknatkannja.
28 Maka oleh Balak Bile'am dibawa
kepuntjak gunung Pe'or jang menguasai
padang belantara.
29 Berkatalah Bile'am kepada Balak:
Bangunkanlah bagi saja disini mesbah
tudjuh buah dan sediakanlah bagiku
lembu djantan tudjuh ekor dan domba
djantan tudjuh ekor.
30 Balak lalu berbuat sebagaimana
telah dikatakan Bile'am. Diatas tiap-tiap
mesbah ia mempersembahkan seekor
lembu djantan dan seekor domba
djantan.
1 Bile'am mengerti, bahwa
baiklah dalam pandangan Jahwe,
bahwa ia memberkati Israil. Maka
dari itu ia tidak lagi pergi seperti tadi
untuk menemui serapah, melainkan ia
memalingkan mukanja kepadang gurun.
2 Ketika Bile'am menengadahkan
matanja, ia melihat Israil jang duduk
bersuku-suku. Lalu roh Allah merasukinja

24
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ia mengangkat pantunnja ini:
Firman Bile'am bin Be'or, firman prija
jang tjelik matanja;
4 firman orang jang mendengar
perkataan Allah dan melihat penglihatan
Sang Kuasa, jang rebah dengan mata
terbuka.
5 Alangkah elok segala kemahmu, hai
Jakub, sekalian kediamanmu, hai Israil,
6 terbentang bagaikan lembah, laksana
taman ditepi sungai; seperti kaju manis
jang ditanam Jahwe, mirip pokok aras
didekat air.
7 Airnja meluap dari kedua embernja,
semaiannja pada air jang banjak.
Dari Agag tinggilah Radjanja, luhurlah
keradjaanNja.
8 Allah jang menghantarnja keluar dari
Mesir bagaikan tanduk banteng baginja.
Bangsa jang mendjadi musuhnja
ia telan, tulang-belulang mereka
diremukkannja, dan dihantjurkannja
dengan anak-panah.
9 Ia berdekam, menangkup bagaikan
singa djantan dan laksana singa betina,
siapa berani membangunkannja?
Terberkatilah jang memberkati engkau
dan terkutuklah jang mengutuki engkau.
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bernjala-njalalah murka
Balak kepada Bile'am dan ia bertepuk
tangan. Kata Balak kepada Bile'am:
Untuk melaknatkan para seteruku
anda kupanggil, tetapi anda malah
memberkatinja sampai tiga kali.
11 Sekarang, njahlah ketempat
tinggalmu. Aku sudah berdjandji
menggandjari anda. Tapi Jahwe
sungguh-sungguh menahan gandjaran
itu daripada anda.
12 Kata Bile'am kepada Balak: Tidakkah
sudah saja katakan kepada para pesuruh
jang tuan utus kepada saja begini:
13 Sekiranja Balak memberi saja
rumahnja penuh perak dan emas, saja
tidak dapat melanggar firman Jahwe
dengan berbuat sendiri, entah baik
entah djahat. Apa sadja jang disabdakan
Jahwe, itulah jang hendak saja katakan.
14 Nah sekarang, saja akan pulang
kebangsa saja. Ajohlah, kepada tuan
hendak saja maklumkan apa jang akan
diperbuat bangsa ini kepada bangsa tuan
dimasa depan.
15 Lalu ia mengangkat pantunnja ini:
Firman Bile'am bin Be'or, firman prija
jang tjelik matanja;
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orang jang mendengar
perkataan Allah dan tahu akan
pengetahuan Jang Mahatinggi serta
melihat penglihatan Sang Kuasa, jang
rebah dengan mata terbuka.
17 Aku melihatnja tapi tidak sekarang,
ia kupandang tapi tidak dekat; sebuah
bintang terbit dari Jakub, sebatang
tongkat berbangkit dari Israil. Pelipis
Moab dihantjurkannja dan tengkorak
segala bani Sjet;
18 Edom mendjadi djadjahan,
djadjahanlah mendjadi Se'ir (seteruseterunja), tetapi Israil bertambah
kuatnja.
19 Dari Jakub ia akan berkuasa dan
membasmi jang terluput dari 'Ar.
20 Melihat 'Amalek ia mengangkat
pantunnja ini: Jang pertama dari
sekalian bangsa ialah 'Amalek, tapi
kebinasaannjalah kesudahannja.
21 Melihat orang-orang Kain ia
mengangkat pantunnja ini: Tetaplah
kedudukanmu, dipadas dipasanglah
sarangmu.
22 Namun demikian Kain akan terbasmi.
Masih berapa lamakah, maka engkau
ditawan Asjur?
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ia mengangkat pantunnja ini:
Tjelakalah, siapa masih akan hidup
pabila itu dilaksanakan Allah?
24 Kapal-kapal dari pantai Kitim! Asjur
akan direndahkan olehnja dan 'Eber
akan ditindasnja, tapi iapun akan binasa.
25 Lalu bangkitlah Bile'am dan
berangkat serta pulang ketempat
tinggalnja. Balakpun pergi dan
menempuh djalannja.
1 Adapun Israil tinggal di Sjitim
dan mulailah rakjat berdjinah
dengan puteri-puteri Moab.
2 Mereka ini mengundang rakjat kepada
kurban dewatanja. Rakjat makan dan
bersudjud kepada dewata mereka.
3 Israil melekat pada Ba'al-Pe'or. Tetapi
murka Jahwe bernjala-njala kepada
Israil.
4 Kata Jahwe kepada Musa: Ambillah
semua kepala rakjat dan sulakanlah
dihadapan Jahwe disiang hari, agar
pidjar murka Jahwe berbalik dari Israil.
5 Lalu Musa berkata kepada hakim
Israil: Hendaklah kamu masing-masing
membunuh orang-orangnja sendiri jang
telah melekat pada Ba'al Pe'or.
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lihatlah, salah seorang bani Israil
datang membawa kepada saudarasaudaranja seorang wanita Midian. Hal
itu dilihat Musa serta segenap himpunan
bani Israil jang sedang menangis pada
pintu kemah pertemuan.
7 Melihat itu Pinehas bin Ele'azar bin
imam Harun bangkit dari tengah-tengah
himpunan dan mengambil sebatang
seligi ditangannja.
8 Ia mengikuti orang Israil itu masuk
kemah bagian untuk wanita dan ia
menikam kedua-duanja, baik orang
Israil itu maupun wanita Midian itu, pada
bagian perutnja. Maka mundurlah bala
itu dari bani Israil.
9 Adapun djumlahnja orang jang mati
karena bala itu adalah duapuluh empat
ribu djiwa.
10 Kemudian bersabdalah Jahwe kepada
Musa demikian:
11 Pinehas bin Ele'azar bin imam Harun
telah memalingkan amarahKu dari
bani Israil karena dengan giatnja ia
bergiat bagiKu ditengah-tengah mereka,
sehingga bani Israil tidak sampai
Kulenjapkan karena tjemburuanKu.
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dari itu katakanlah: Sungguh,
kepadanja Kuanugerahkan perdjandjian
perdamaianKu,
13 agar mendjadi bagiannja serta bagian
keturunannja kelak, suatu perdjandjian
imamat jang abadi, oleh karena ia telah
bergiat bagi Allahnja dan mentjeriakan
bani Israil.
14 Adapun nama orang Israil jang
direbahkan bersama dengan wanita
Midian itu ialah Zimri bin Salu, seorang
penghulu keluarga dari suku Sjime'on.
15 Dan nama wanita Midian jang
direbahkan itu ialah Kozbi binti Sur,
seorang kepala suku bangsa Midian.
16 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
17 Musuhilah orang-orang Midian dan
hendaklah kamu memukul mereka.
18 Sebab mereka telah memusuhi kamu
dengan tipu-daja dengan tjara kamu
diperdajakan mereka dalam peristiwa
Pe'or dan Kozbi binti penghulu Midian,
saudari mereka; ia direbahkan pada hari
bala jang berhubungan dengan peristiwa
Pe'or itu.
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Sesudah bala itu, (26-1)
berkatalah Jahwe kepada Musa
dan Ele'azar bin imam Harun demikian:
2 Daftarkanlah djumlahnja segenap
himpunan bani Israil mulai dari orang
jang berumur duapuluh tahun keatas
menurut keluarga mereka, jaitu semua
jang wadjib masuk tentara Israil.
3 Maka berbitjaralah Musa dan imam
Ele'azar dengan mereka dipadang
kersang Moab, ditepi sungai Jarden
didekat Jericho dengan berkata:
4 Mulai dari jang berumur duapuluh
tahun keatas, sebagaimana jang
diperintahkan Jahwe kepada Musa, jaitu
bani Israil jang keluar dari negeri Mesir:
5 Ruben, anak sulung Israil. Bani
Ruben: Hanok dari marga Hanok; dari
Palu marga Palu;
6 dari Hesron marga Hesron; dari Karmi
marga Karmi.
7 Itulah marga-marga Ruben dan
djumlahnja orang jang dibilang adalah
empatpuluh tiga ribu tudjuh ratus
tigapuluh djiwa.
8 Anak-anak Palu: Eliab;
9 anak-anak Eliab: Nemuel, Datan
dan Abiram. Datan dan Abiram itulah

26
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jang dipanggil dari himpunan, dikala
mereka menikai Musa dan Harun dalam
gerombolan Korah, ketika gerombolan
itu menikai Jahwe.
10 Maka bumi membuka mulutnja dan
menelan mereka bersama dengan Korah,
ketika gerombolan itu mati oleh karena
api melulur duaratus limapuluh orang
itu, sehingga mereka mendjadi sebuah
alamat.
11 Tetapi anak-anak Korah tidaklah
mati.
12 Bani Sjime'on menurut marga-marga
mereka: Dari Nemuel: marga Nemuel;
Dari Jamin: marga Jamin; dari Jakin:
marga Jakin;
13 Dari Zerah: marga Zerah; dari Sjaul:
marga Sjaul.
14 Itulah marga-marga orang-orang
Sjime'on, duapuluh dua ribu duaratus
djiwa.
15 Bani Gad menurut marga-marga
mereka: dari Sefon: marga Sefon; dari
Hagi: marga Hagi; dari Sjuni: marga
Sjuni;
16 dari Ozni: marga Ozni; dari 'Eri:
marga 'Eri
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Arod: marga Arod; dari Areli:
marga Areli.
18 Itulah marga-marga bani Gad.
Djumlahnja orang-orang jang dibilang
adalah empatpuluh ribu limaratus djiwa.
19 Anak-anak Juda: 'Er dan Onan. Tetapi
'Er dan Onan mati dinegeri Kena'an.
20 Adapun bani Juda menurut margamarganja ialah: dari Sjela: marga Sjela;
dari Peres: marga Peres; dari Zerah:
marga Zerah.
21 Adapun bani Peres ialah: dari Hesron:
marga Hesron; dari Hamul: marga
Hamul;
22 Itulah marga-marga Juda.
Djumlahnja orang-orang jang dibilang
adalah tudjuhpuluhenam ribu limaratus
djiwa.
23 Bani Isakar menurut marga-marga
mereka: Dari Tola: marga Tola; dari
Puwa: marga Puwa;
24 dari Jasjub: marga Jasjub; dari
Sjimron: marga Sjimron;
25 Itulah marga-marga Isakar.
Djumlahnja orang-orang jang dibilang
adalah enampuluhempat ribu tigaratus
djiwa.
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Zebulun menurut marga-marga
mereka: Dari Sered: marga Sered; dari
Elon: marga Elon; dari Jahleel: marga
Jahleel.
27 Itulah marga-marga Zebulun.
Djumlahnja orang jang dibilang adalah
enampuluh ribu limaratus djiwa.
28 Bani Jusuf menurut marga-marga
mereka; Menasje dan Efraim:
29 Bani Menasje: Dari Makir: marga
Makir. Adapun Makir memperanakkan
Gile'ad; dari Gile'ad: marga Gile'ad.
30 Inilah bani Gile'ad: Dari I'ezer: marga
I'ezer; dari Helek: marga Helek;
31 (26-30) dari Asriel: marga Asriel;
dari Sjekem: marga Sjekem;
32 dari Sjemida': marga Sjemida'; dari
Hefer: marga Hefer.
33 Adapun Selafehad bin Hefer tidak ada
anak-anak laki, tapi ada puteri-puteri.
Dan nama puteri-puteri Selafehad ialah:
Mahla, No'a, Hogla, Milka dan Tirsa.
34 Itulah marga-marga Menasje.
Djumlahnja orang-orang jang dibilang
adalah limapuluhdua ribu tudjuh ratus
djiwa.
35 Dan inilah bani Efraim menurut
marga-marga mereka: Dari Sjutelah:
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marga Sjutelah; dari Beker: marga
Beker; dari Tahan: marga Tahan.
36 Dan inilah bani Sjutelah: Dari 'Eran:
marga 'Eran.
37 Itulah marga-marga bani Efraim.
Djumlahnja orang-orang jang dibilang
adalah tigapuluhdua ribu limaratus
djiwa. Itulah bani Jusuf menurut
marga-marga mereka.
38 Bani Binjamin menurut marga-marga
mereka: Dari Bela': marga Bela'; dari
Asjbel: marga Asjbel; dari Ahiram:
marga Ahiram;
39 dari Sjefufam: marga Sjefufam; dari
Hufam: marga Hufam,
40 Anak-anak Bela' ialah Ard dan
Na'aman. (Dari Ard): marga Ard; dari
Na'aman: marga Na'aman.
41 Itulah bani Binjamin menurut margamarga mereka. Djumlahnja orang jang
dibilang adalah empatpuluhlima ribu
enamratus djiwa.
42 Inilah bani Dan menurut margamarga mereka: Dari Sjuham: marga
Sjuham. Itulah marga-marga. Dan
menurut marga-marga mereka.
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orang dari marga Sjuham
jang dibilang adalah enampuluhempat
ribu empatratus djiwa.
44 Bani Asjer menurut marga-marga
mereka: Dari Jimna: marga Jimna; dari
Jisjwi: marga Jisjwi; dari Beri'a: marga
Beri'a;
45 dari Heber: marga Heber; dari
Malkiel: marga Malkiel.
46 Nama puteri Ajser ialah Sarah.
47 Itulah marga-marga bani Asjer.
Djumlahnja orang jang dibilang adalah
limapuluhtiga ribu empatratus djiwa.
48 Bani Naftali menurut marga-marga
mereka: dari Jahseel: marga Jahseel;
dari Guni: marga Guni;
49 dari Jeser: marga Jeser; dari Sjilem:
marga Sjilem.
50 Itulah marga-marga Naftali menurut
marga-marga mereka. Djumlahnja orang
jang dibilang adalah empatpuluhlima
ribu empatratus djiwa.
51 Itulah orang-orang jang dibilang
diantara bani Israil, jaitu enamratussatu
ribu tudjuhratus tigapuluh djiwa.
52 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian: Untuk mereka itulah negeri itu
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akan dibagikan mendjadi milik pusakanja
menurut djumlah nama mereka.
53 Djikalau djumlahnja besar, maka
milik-pusakanjapun harus kaubuat
besar;
54 djikalau djumlahnja ketjil, maka
milik-pusakanja harus kaubuat
ketjil pula. Masing-masing menurut
djumlah jang terbilang harus diberi
milik-pusakanja.
55 Tetapi negeri itu harus kaubagikan
dengan membuang undi dan mereka
mendapat milik-pusakanja menurut
nama suku nenek-mojang.
56 Dengan membuang undi milikpusakanja harus dibagikan diantara jang
banjak dan jang sedikit.
57 Dan inilah orang-orang dari kaum
Levita jang dibilang menurut margamarga mereka: Dari Gersjon: marga
Gersjon; dari Kehat: marga Kehat; dari
Merari: marga Merari.
58 Inilah marga-marga Levi: Marga
Libni: marga Hebron; marga Mahli;
marga Musji; marga Korah. Adapun
Kehat memperanakkan 'Amram.
59 Nama isteri 'Amram ialah Jokebed
binti Levi, jang dilahirkan bagi Levi
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di Mesir. Ia melahirkan bagi 'Amram:
Harun, Musa dan Mirjam, kakak mereka.
60 Bagi Harun dilahirkan Nadab, Abihu,
Ele'azar dan Itamar.
61 Adapun Nadab dan Abihu meninggal
dikala mereka membawa api tak halal
dihadirat Jahwe.
62 Djumlahnja orang-orang jang
dibilang itu adalah duapuluhtiga ribu
djiwa, jaitu semua lelaki jang berumur
satu bulan keatas. Sebab mereka tidak
dibilang bersama dengan bani Israil
dan mereka tidak diberi milik-pusaka
ditengah-tengah bani Israil.
63 Itulah orang-orang jang dibilang oleh
Musa dan imam Ele'azar jang membilang
bani Israil dipadang kersang Moab ditepi
sungai Jarden didekat Jericho.
64 Diantara mereka tidak ada
seorangpun jang telah dibilang Musa dan
imam Harun, dikala mereka membilang
bani Israil digurun Sinai.
65 Sebab tentang mereka itu Jahwe
sudah berkata: Sudah barang tentu
mereka akan mati dipadang gurun.
Dari mereka itu tidak ada seorangpun
jang masih tertinggal, ketjuali Kaleb bin
Sefune dan Josjua' bin Nun.
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Selafehad bin Hefer
bin Gile'ad bin Makir bin Menasje,
dari marga-marga Menasje bin Jusuf
- dan inilah nama puteri-puterinja itu:
Mahla, No'a, Hogla, Milka dan Tirsa 2 menghampiri dan berdiri didepan
Musa dan imam Ele'azar serta para
penghulu dan seluruh himpunan pada
pintu kemah pertemuan. Berkatalah
mereka:
3 Ajah kami meninggal dipadang
gurun, sekalipun ia tidak berpihak
pada gerombolan jang bergerombolan
terhadap Jahwe, jaitu gerombolan
Korah; karena dosanja sendiri ia telah
meninggal serta tidak mempunjai anak
laki-laki.
4 Mengapa gerangan nama ajah
kami akan lenjap dari tengah-tengah
marganja, oleh karena tidak ada anak
laki-laki padanja? Berikanlah kepada
kami ini milik diantara saudara-saudara
ajah kami.
5 Maka Musa menghadapkan masalah
itu kepada Jahwe.
6 Berkatalah Jahwe kepada Musa
demikian:

27
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perkataan puteri Selafehad
itu. Sudah barang tentu mereka harus
kauberi milik-pusaka ajahnja; milikpusaka ajah mereka harus kaualihkan
kepada mereka itu.
8 Dan kepada bani Israil hendaklah
kaukatakan begini: Apabila salah
seseorang meninggal dan tidak
mempunjai anak laki-laki, maka milikpusakanja harus kamu alihkan kepada
puterinja.
9 Djikalau tidak mempunjai puteri
milik-pusakanja harus kamu berikan
kepada saudaranja.
10 Djikalau tidak ada saudara, milikpusakanja harus kamu berikan kepada
saudara ajahnja.
11 Djikalau tidak ada saudara (ajahnja),
maka milik-pusakanja harus kamu
berikan kepada sanak-saudaranja
jang paling dekat dalam marganja,
agar dimiliki olehnja. Bagi bani Israil
aturan itu mendjadi ketetapan hukum,
sebagaimana jang diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
12 Berkatalah Jahwe kepada Musa:
Naiklah keatas pegunungan 'Abarim
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ini dan lihatilah negeri jang hendak
Kuanugerahkan kepada bani Israil.
13 Engkau boleh melihatnja dahulu, lalu
engkaupun akan dipersatukan dengan
kaum bangsamu, sebagaimana Harun,
kakakmu, telah dipersatukan dengannja,
14 oleh karena digurun Sin, dikala
himpunan bertengkar, kamu telah
mendurhakai firmanKu untuk
menjatakan Daku kudus didepan
mata mereka dengan peristiwa air itu.
Itulah air Meriba di Kadesj digurun Sin.
15 Sahut Musa kepada Jahwe:
16 Semoga Jahwe, Allah sekalian roh
dan segala machluk, mengangkat
seseorang atas himpunan ini;
17 seseorang jang dapat mengepalai
mereka serta berdjalan didepan
mereka; jang menjuruh mereka keluar
dan membawa mereka kembali agar
himpunan Jahwe djangan mendjadi
bagaikan kawanan jang tidak ada
gembalanja.
18 Jahwe berkata kepada Musa:
Ambilkanlah untuk dirimu Josjua' bin
Nun, seorang jang ada roh didalamnja,
dan hendaklah kautumpangkan
tanganmu diatasnja.
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dia dihadapan imam
Ele'azar dan segenap himpunan dan
berilah dia perintah-perintahmu didepan
mata mereka.
20 Serahkanlah kepadanja sebagian
dari gengsimu, agar supaja segenap
himpunan bani Israil mendengarkan dia.
21 Hendaklah ia berdiri dihadapan imam
Ele'azar dan dia itu akan menanjai Jahwe
baginja dengan upatjara Urim. Atas
perintahnja mereka akan keluar dan atas
perintahnja pula mereka akan masuk,
baik ia sendiri maupun semua bani Israil
dan segenap himpunan sertanja.
22 Maka Musa berbuat sebagaimana
jang diperintahkan Jahwe kepadanja. Ia
mengambil Josjua' dan menempatkannja
didepan imam Ele'azar serta segenap
himpunan.
23 Maka ia menumpangkan tangannja
diatas dia dan memberi dia perintahnja,
sebagaimana jang telah disabdakan
Jahwe dengan perantaraan Musa.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Perintahkanlah kepada bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Kamu harus memelihara kurbanKu,

28
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persadjianKu sebagai kurban api akan
harum jang memadakan Daku, agar
diundjukkan kepadaKu pada waktu jang
ditetapkan.
3 Hendaklah kaukatakan kepada
mereka. Inilah kurban api jang harus
kamu undjukkan kepada Jahwe: Dua
ekor anak domba jang berumur satu
tahun dan tak bertjatjat sehari akan
kurban bakar tetap.
4 Anak domba jang seekor harus
kausediakan pada pagi hari dan anak
domba lainnja harus kausediakan pada
waktu sendja;
5 dan sertanja sepersepuluh efa pati
tepung jang diaduk dengan minjak
tumbukan seperempat hin akan kurban
santapan.
6 Itulah kurban bakar tetap, jang telah
ditentukan digunung Sinai, akan harum
jang memadakan, kurban api bagi
Jahwe.
7 Kurban tuangan jang bersangkutan
ialah seperempat hin beserta dengan
tiap-tiap anak domba. Kurban tuangan
itu, jaitu minuman keras, hendaklah
kautuangkan ditempat kudus.
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domba jang lain itu harus
kausediakan pada waktu sendja; dan
harus kausediakan beserta dengan
kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan, seperti pada pagi
hari, sebagai kurban api akan harum
jang memadakan Jahwe.
9 Pada hari Sabat: dua ekor anak
domba jang berumur satu tahun
dan tak bertjatjat serta pati tepung
duapersepuluh efa jang diaduk dengan
minjak akan kurban santapan dan lagi
kurban tuangan jang bersangkutan.
10 Itulah kurban bakar hari Sabat pada
setiap hari Sabat, disamping kurban
bakar tetap dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
11 Pada hari pertama setiap bulan
haruslah kamu mengundjukkan kepada
Jahwe sebuah kurban bakar, jaitu: dua
ekor lembu djantan muda, seekor domba
djantan, tudjuh ekor anak domba jang
berumur satu tahun dan tak bertjatjat;
12 pati tepung tiga persepuluh efa jang
diaduk dengan minjak akan kurban
santapan beserta dengan tiap-tiap ekor
lembu djantan, dan pati tepung dua
persepuluh efa jang diaduk dengan
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minjak akan kurban santapan beserta
dengan domba djantan itu,
13 dan pati tepung sepersepuluh efa
jang diaduk dengan minjak beserta
dengan tiap-tiap ekor anak domba.
Kurban bakarlah itu akan harum jang
memadakan, kurban api bagi Jahwe.
14 Kurban tuangan jang bersangkutan
ialah anggur: setengah hin beserta
dengan tiap-tiap lembu djantan,
sepertiga hin beserta dengan domba
djantan itu dan seperempat hin beserta
dengan tiap-tiap anak domba. Kurban
bakar bulananlah itu, setiap bulan dari
semua bulan tahun.
15 Dan lagi seekor domba djantan akan
kurban penebus dosa bagi Jahwe harus
disediakan disamping kurban bakar
tetap, dan djuga kurban tuangan jang
bersangkutan.
16 Dalam bulan pertama tanggal
empatbelas adalah paskah bagi Jahwe.
17 Tanggal limabelas bulan itu hendaknja
didjadikan hari raja. Tudjuh hari lamanja
orang harus makan roti tak beragi.
18 Pada hari pertama hendaknja
didjadikan hari besar. Pekerdjaan hari
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kerdja manapun djuga djangan kamu
lakukan.
19 Haruslah kamu mengundjukkan
kurban api, jakni kurban bakar kepada
Jahwe, jaitu: dua ekor anak domba
jang berumur satu tahun; hendaknja
(binatang-binatang itu) tak bertjatjat.
20 Kurban santapan jang bersangkutan,
jaitu pati tepung jang diaduk dengan
minjak tiga persepuluh efa beserta
dengan tiap-tiap lembu djantan dan dua
persepuluh efa beserta dengan domba
djantan itu, harus kamu sediakan;
21 sepersepuluh efa harus kamu
sediakan beserta dengan tiap-tiap anak
domba dari ketudjuh ekor itu.
22 Dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa untuk
mentjeriakan kamu.
23 Kesemuanja itu hendaklah kamu
sediakan tanpa memperhitungkan
kurban bakar pagi jang termasuk kurban
bakar tetap.
24 Tudjuh hari lamanja hendaklah
kamu berbuat demikian, tiap-tiap hari.
Makanan kurban apilah itu akan harum
jang memadakan Jahwe. Kurban-kurban
itu harus diadakan disamping kurban
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bakar tetap dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
25 Pada hari ketudjuh hendaklah kamu
berhari raja. Pekerdjaan hari kerdja
manapun djuga djangan kamu lakukan.
26 Pada hari buah bungaran, jaitu
apabila kamu mengundjukkan kurban
santapan baru kepada Jahwe, djadi pada
perajaan tudjuh pekan, hendaklah kamu
berhari raja dan pekerdjaan hari kerdja
manapun djuga djangan kamu lakukan.
27 Pada hari itupun haruslah kamu
mengundjukkan kurban bakar akan
harum jang memadakan Jahwe, jaitu:
dua ekor lembu djantan muda, seekor
domba djantan dan tudjuh ekor anak
domba jang berumur satu tahun.
28 Kurban santapan jang bersangkutan
ialah: pati tepung tiga persepuluh efa
jang diaduk dengan minjak beserta
dengan tiap-tiap lembu djantan dan dua
persepuluh efa beserta dengan domba
djantan itu;
29 beserta dengan tiap-tiap anak domba
dari ketudjuh ekor itu sepersepuluh efa.
30 Dan lagi seekor kambing djantan
untuk mentjeriakan kamu.
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itu hendaklah kamu
sediakan tanpa memperhitungkan
kurban bakar tetap dan kurban santapan
jang bersangkutan - binatang-binatang
itu harus tak bertjatjat - serta kurban
tuangan jang bersangkutan.
1 Dalam bulan ketudjuh, tanggal
satu, hendaklah kamu berhari
raja. Pekerdjaan hari kerdja manapun
djuga djangan kamu lakukan. Hari itu
mendjadi hari pekik-sorai bagimu.
2 Haruslah kamu menjediakan kurban
bakar akan harum jang memadakan
Jahwe, jaitu: seekor lembu djantan
muda, seekor domba djantan dan tudjuh
ekor anak domba jang berumur satu
tahun dan tak bertjatjat.
3 Kurban santapan jang bersangkutan
ialah: pati tepung tiga persepuluh
efa jang diaduk dengan minjak
beserta dengan lembu djantan itu dan
duapersepuluh efa beserta dengan
domba djantan itu
4 dan sepersepuluh efa dengan tiap-tiap
anak domba dari ketudjuh ekor itu.
5 Dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa untuk
mentjeriakan kamu.

29
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itu akan harum jang
memadakan Jahwe, kurban api bagi
Jahwe, disamping kurban bakar bulanan
dan kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan menurut hukumnja.
7 Tanggal sepuluh bulan ketudjuh
itu hendaklah kamu berhari raja dan
merendahkan diri. Pekerdjaan hari
kerdja manapun djuga djangan kamu
lakukan.
8 Haruslah kamu mengundjukkan
kurban bakar kepada Jahwe akan
harum jang memadakan, jaitu: seekor
lembu djantan muda, seekor domba
djantan dan tudjuh ekor anak domba
jang berumur satu tahun. Haruslah
binatang-binatang itu tak bertjatjat.
9 Kurban santapan jang bersangkutan
ialah: pati tepung tiga persepuluh efa
jang diaduk dengan minjak beserta
dengan lembu djantan itu dan dua
persepuluh efa beserta dengan domba
djantan itu;
10 beserta dengan tiap-tiap anak domba
dari ketudjuh ekor itu sepersepuluh efa.
11 Dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tak terhitung
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kurban penebus dosa pentjeriaan
dan kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
12 Tanggal limabelas bulan ketudjuh
hendaklah kamu berhari raja. Pekerdjaan
hari kerdja manapun djuga djangan
kamu lakukan. Hendaklah kamu berhari
besar bagi Jahwe tudjuh hari lamanja.
13 Haruslah kamu mengundjukkan
kurban bakar, kurban api akan harum
jang memadakan Jahwe, jaitu: tigabelas
ekor lembu djantan muda, dua ekor
domba djantan, empatbelas anak domba
jang berumur satu tahun. Haruslah
binatang-binatang itu tak bertjatjat.
14 Kurban santapan jang bersangkutan
ialah: pati tepung tiga persepuluh
efa jang diaduk dengan minjak serta
setiap lembu djantan, duapersepuluh
efa beserta dengan tiap-tiap domba
djantan;
15 beserta dengan tiap-tiap anak domba
dari keempatbelas ekor itu sepersepuluh
efa.
16 Dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tidak
terhitung kurban bakar tetap serta
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kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan.
17 Pada hari kedua: duabelas ekor
lembu djantan muda, dua ekor domba
djantan, empatbelas ekor anak domba
jang berumur satu tahun dan tak
bertjatjat;
18 kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan beserta dengan
lembu djantan, domba djantan dan
anak domba itu sekadar djumlahnja dan
sesuai dengan hukum;
19 dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tak terhitung
kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
20 Pada hari ketiga: sebelas ekor lembu
djantan, dua ekor domba djantan dan
empatbelas ekor anak domba jang
berumur satu tahun dan tak bertjatjat;
21 kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan beserta dengan
lembu djantan, domba djantan dan anak
domba itu menurut djumlahnja dan
sesuai dengan hukum;
22 dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tak terhitung
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kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
23 Pada hari keempat: sepuluh ekor
lembu djantan, dua ekor domba djantan
dan empatbelas ekor anak domba jang
berumur satu tahun dan tak bertjatjat;
24 kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan beserta dengan
lembu djantan, domba djantan dan anak
domba itu menurut djumlahnja dan
sesuai dengan hukum;
25 dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tak terhitung
kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
26 Pada hari kelima: sembilan ekor
lembu djantan, dua ekor domba djantan
dan empatbelas ekor anak domba jang
berumur satu tahun dan tak bertjatjat;
27 kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan beserta dengan
lembu djantan, domba djantan dan anak
domba itu menurut djumlahnja dan
sesuai dengan hukum;
28 dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tak terhitung
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kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
29 Pada hari keenam: delapan ekor
lembu djantan, dua ekor domba djantan
dan empatbelas ekor anak domba jang
berumur satu tahun dan tak bertjatjat;
30 kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan beserta dengan
lembu djantan, domba djantan dan anak
domba itu menurut djumlahnja dan
sesuai dengan hukum;
31 dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tak terhitung
kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
32 Pada hari ketudjuh: tudjuh ekor
lembu djantan, dua ekor domba djantan
dan empatbelas ekor anak domba jang
berumur satu tahun dan tak bertjatjat;
33 kurban santapan dan kurban tuangan
jang bersangkutan beserta dengan
lembu djantan, domba djantan dan anak
domba itu menurut djumlahnja dan
sesuai dengan hukum;
34 dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tak terhitung
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kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
35 Pada hari kedelapan haruslah
kamu mengadakan himpunan meriah.
Pekerdjaan hari kerdja manapun djuga
djangan kamu lakukan.
36 Haruslah kamu mengundjukkan
kurban bakar, kurban api akan harum
jang memadakan Jahwe, jaitu: seekor
lembu djantan, seekor domba djantan
dan tudjuh ekor anak domba jang
berumur satu tahun dan tak bertjatjat;
37 kurban bakar dan kurban tuangan
jang bersangkutan beserta dengan
lembu djantan, domba djantan dan anak
domba itu menurut djumlahnja dan
sesuai dengan hukum;
38 dan lagi seekor kambing djantan
akan kurban penebus dosa, tak terhitung
kurban bakar tetap serta kurban
santapan dan kurban tuangan jang
bersangkutan.
39 Itulah jang hendaknja kamu sediakan
bagi Jahwe pada hari-hari rajamu akan
kurban bakar, kurban santapan, kurban
tuangan dan kurban sjukur, tak terhitung
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kurban nazar dan kurban persembahan
suka-relamu.
40 (30-1) Maka Musa mengatakan
kepada bani Israil segala sesuatu jang
telah diperintahkan Jahwe kepada Musa.
1 (30-2) Musa berbitjara
dengan para kepala suku bani
Israil demikian: Inilah sabda jang
diperintahkan Jahwe:
2 (30-3) Apabila seseorang bernazar
kepada Jahwe atau bersumpah atau
mengikat diri untuk berpantang, maka
ia tidak boleh mengubah djandjinja
itu; tepat sebagaimana jang dikatakan
mulutnja, harus diperbuatnja.
3 (30-4) Apabila seorang wanita
bernazar kepada Jahwe serta mengikat
diri untuk berpantang selama ia masih
dalam rumah ajahnja dimasa mudanja,
4 (30-5) dan ajahnja mendengar nazar
dan pantangan jang mengikat anaknja
itu, tapi ajahnja mendiamkan sadja,
maka berlakulah seluruh nazar dan
pantangan jang mengikat anaknja itu.
5 (30-6) Tetapi djika ajahnja melarang
dia dikala ia mendengarnja, maka
seluruh nazarnja dan pantangan jang
mengikat anaknja itu tidak berlaku.

30
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Jahwe akan mengampuni dia, oleh sebab
dilarang ajahnja.
6 (30-7) Tetapi djika ia mendjadi isteri
salah seorang sedang masih terikat
nazar atau djandji jang tak tertimbang
jang telah mengikat dirinja,
7 (30-8) dan suaminja mendengar
hal itu tapi mendiamkan sadja dikala
mendengarnja, maka berlakulah nazar
dan pantangan jang telah mengikat
isterinja itu.
8 (30-9) Tetapi djika suami ketika
mendengarnja melarang dia, maka ia
membatalkan nazarnja dan djandji tak
tertimbang jang mengikat isterinja itu
tidak berlaku. Jahwe akan mengampuni
dia.
9 (30-10) Adapun nazar seorang djanda
atau wanita jang ditjeraikan, berlakulah
setiap pantangan jang mengikat dirinja.
10 (30-11) Djika ia bernazar dirumah
suaminja atau mengikat diri dengan
pantangan sambil bersumpah
11 (30-12) dan suaminja ketika
mendengar itu mendiamkan sadja dan
tidak melarangnja, maka berlakulah
setiap nazar dan pantangan jang
mengikat isterinja.
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Tetapi djika suaminja
membatalkannja ketika didengarnja,
maka barang sesuatu jang keluar
lewat bibirnja, baik nazar maupun
pantangan, tidak berlaku. Sebab
suaminja membatalkannja, Jahwe akan
mengampuni dia.
13 (30-14) Setiap nazar atau sumpah
untuk merendahkan diri dapat
diteguhkan maupun dibatalkan
suaminja.
14 (30-15) Tetapi djika suaminja
mendiamkan sadja dari sehari
kesehari, ia meneguhkan nazarnja dan
semua pantangan jang ada padanja,
sebab ia mendiamkan sadja ketika
mendengarnja.
15 (30-16) Tetapi djika dibatalkannja
lama setelah didengar olehnja, ia lalu
harus menanggung kesalahan isterinja.
16 (30-17) Demikianlah ketetapan
jang diperintahkan Jahwe kepada Musa
mengenai hubungan suami-isteri dan
hubungan ajah dengan puterinja jang
dimasa mudanja ada dirumah ajahnja.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:

31
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bani Israil
terhadap Midian. Sesudah itu engkau
akan dipersatukan dengan kaum
bangsamu.
3 Musa lalu berbitjara kepada rakjat
demikian: Hendaklah sedjumlah lelaki
diantara kamu bersiap-siap untuk
berperang dan menjerbukan diri kepada
Midian sebagai pembalas dendam Jahwe
kepada orang-orang Midian.
4 Seribu orang dari setiap suku Israil
hendaklah kamu kirim supaja berperang.
5 Maka dari itu dari keluarga-keluarga
Israil, seribu orang setiap suku,
ditugaskan, djadi duabelas ribu orang
jang bersiap-siap untuk perang.
6 Mereka itu, jaitu seribu orang setiap
suku, dikirim Musa untuk berperang dan
dipersertakannja pula Pinehas bin imam
Ele'azar, jang membawa barang kudus
dan nafiri-nafiri pertanda.
7 Mereka madju berperang melawan
Midian, sebagaimana jang diperintahkan
Jahwe kepada Musa, dan mereka
membunuh semua lelaki.
8 Disamping orang-orang tewas lainnja
para radja Midianpun dibunuh mereka
pula, jaitu Ewi, Rekem, Sur, Hur, Reba',
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lima radja Midian. Bile'am bin Pe'or
djuga dibunuh mereka dengan pedang.
9 Bani Israil menawan segala wanita
Midian serta anak-anaknja dan
merampas segala ternak, segenap
kepunjaan serta harta-milik mereka.
10 Semua kota kediaman mereka dan
segala perkemahannja dibakar mereka
dengan api.
11 Mereka mengambil seluruh djarahan
dan segenap rampasan, baik manusia
maupun ternak,
12 lalu dibawanja kepada Musa, imam
Ele'azar dan segenap himpunan bani
Israil diperkemahan dipadang kersang
Moab, jang letaknja ditepi sungai Jarden
didekat Jeriho; para tawanan, segenap
djarahan dan rampasan itu dibawanja.
13 Musa, imam Ele'azar dan semua
penghulu himpunan keluar menjongsong
mereka diluar perkemahan.
14 Maka murkalah Musa kepada para
punggawa angkatan perang itu, jaitu
para pemimpin seribu orang dan para
pemimpin seratus orang, jang pulang
dari perlawatan perang itu.
15 Kata Musa kepada mereka: Masakan
kamu menghidupi segala wanita!

Bilangan 31.16–21
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merekalah jang lantaran
nasehat Bile'am menjebabkan maka
bani Israil mentjederakan Jahwe dalam
peristiwa Pe'or, sehingga himpunan
Jahwe ditimpa bala.
17 Nah, sekarang bunuhlah semua lelaki
diantara anak-anak ini dan hendaklah
kamu membunuh djuga semua wanita
jang telah bersetubuh dengan seorang
lelaki.
18 Tetapi jang muda diantara wanitawanita itu, jang belum bersetubuh
dengan lelaki, boleh kamu hidupi bagi
dirimu sendiri.
19 Adapun kamu sendiri harus berkemah
diluar perkemahan tudjuh hari lamanja;
semua jang telah membunuh seseorang
atau menjentuh seseorang jang tewas
harus memurnikan diri pada hari ketiga
dan pada hari ketudjuh, baik kamu
sendiri maupun para tawananmu.
20 Setiap pakaian, setiap benda dari
kulit dan segala sesuatu jang dibuat dari
bulu kambing serta segala benda kaju
harus kamu murnikan.
21 Lalu berkatalah imam Ele'azar kepada
semua lasjkar jang madju perang itu:
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Demikianlah ketetapan hukum jang
telah diperintahkan Jahwe kepada Musa.
22 Hanja emas, perak, perunggu, besi,
timah dan timah hitam,
23 segala sesuatu jang tahan api harus
kamu luluskan dalam api, agar mendjadi
tahir. Tapi itu dimurnikan dengan air
pentahiran. Dan segala sesuatu jang
tidak tahan api harus kamu luluskan
dalam air.
24 Pada hari ketudjuh hendaklah
kamu mentjutji pakaianmu, agar kamu
mendjadi tahir, lalu kamu boleh masuk
perkemahan lagi.
25 Berkatalah Jahwe kepada Musa
demikian:
26 Tetapkanlah djumlah rampasan dan
tawanan, baik manusia maupun ternak,
oleh engkau sendiri bersama dengan
imam Ele'azar dan para kepala keluarga
dari himpunan.
27 Parohlah rampasan diantara para
peradjurit jang madju perang dan
segenap himpunan.
28 Hendaklah kaupungut bagian bagi
Jahwe dari para peradjurit jang madju
perang itu, jaitu seperlimaratus dari
manusia, sapi keledai dan domba.
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kauambil dari separuh
rampasan jang mendjadi bagian mereka
dan kauserahkan kepada Ele'azar
sebagai sumbangan bakti bagi Jahwe.
30 Tetapi dari separuh rampasan
jang mendjadi bagian bani Israil itu
hendaklah kauambil satu tawanan dari
setiap limapuluh, jaitu dari manusia,
sapi, keledai dan domba, pendeknja
dari segala ternak, dan hendaklah
kauserahkan kepada kaum Levita jang
memeliharakan Kediaman Jahwe.
31 Musa dan imam Ele'azar berbuat
sebagaimana diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
32 Rampasan itu, jakni sisa djarahan
jang didjarah rakjat jang berperang itu,
adalah: enamratus tudjuhpuluhlima ribu
ekor domba,
33 tudjuhpuluhdua ribu ekor sapi,
34 enampuluhsatu ribu ekor keledai,
35 dan lagi manusia, jaitu wanita
jang belum bersetubuh dengan lelaki,
berdjumlah tigapuluhdua ribu djiwa.
36 Separuh rampasan jang merupakan
bagian orang jang madju perang itu,
berdjumlah tigaratus tigapuluh tudjuh
ribu limaratus ekor domba
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bagian bagi Jahwe dari dombadomba itu adalah enamratus tudjuhpuluh
lima ekor;
38 sapi tigapuluh enam ribu ekor dan
bagian bagi Jahwe adalah tudjuhpuluh
dua ekor;
39 dan keledai tigapuluh ribu limaratus
ekor dan bagian bagi Jahwe adalah
enampuluh satu ekor;
40 manusia enambelas ribu djiwa dan
bagian bagi Jahwe adalah tigapuluh dua
djiwa.
41 Musa menjerahkan bagian itu, jakni
sumbangan bakti bagi Jahwe, kepada
imam Ele'azar sebagaimana jang telah
diperintahkan Jahwe kepada Musa.
42 Adapun separuhnja jang lain, jaitu
bagian bani Israil jang telah dipisahkan
oleh Musa dari bagian orang-orang jang
madju perang itu,
43 djadi separohnja jang lain jang
mendjadi bagian himpunan itu
berdjumlah: tigaratus tigapuluh tudjuh
ribu lima ratus ekor domba;
44 tigapuluh enam ribu ekor sapi;
45 tigapuluh ribu limaratus ekor keledai;
46 manusia enambelas ribu djiwa.
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separoh jang mendjadi
bagian Israil itu diambillah oleh Musa
satu tawanan setiap limapuluh baik
dari manusia maupun ternak, dan
diserahkannja kepada kaum Levita
jang memeliharakan Kediaman Jahwe,
sebagaimana jang telah diperintahkan
Jahwe kepada Musa.
48 Para punggawa pasukan-pasukan
tentara, jaitu para pemimpin seribu
orang dan para pemimpin seratus orang
menghadap Musa.
49 Kata mereka kepada Musa: Hambahamba tuan ini telah menjiasati djumlah
peradjurit jang kami pimpin dan tidak
ada seorang djuapun jang lenjap dari
mereka.
50 Maka dari itu kami mengundjukkan
sebagai kurban Jahwe benda emas
jang kami dapat masing-masing, jaitu
sebuah rantai kaki, sebentuk gelang
kana, sebentuk tjintjin mohor, sebuah
gewang dan sebuah kerongsang untuk
mentjeriakan kami sendiri dihadapan
Jahwe.
51 Musa dan imam Ele'azar menerima
emas itu dari mereka; berupa matabenda
semua.

Bilangan 31.52–32.3
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segala emas sumbangan
bakti jang mereka sumbangkan
kepada Jahwe adalah enambelas ribu
tudjuhratus limapuluh misjkal beratnja,
jaitu dari pihak para pemimpin seribu
orang dan para pemimpin seratus orang.
53 Lagi pula tiap-tiap lasjkar telah
menggendor bagi dirinja pula.
54 Musa dan imam Ele'azar menerima
emas itu dari para pemimpin seribu
orang dan para pemimpin seratus orang,
lalu dibawanja kekemah pertemuan
sebagai tanda peringatan bagi bani Israil
dihadapan Jahwe.
1 Adapun bani Ruben banjak
ternaknja dan bani Gadpun amat
banjak ternaknja pula. Mereka melihat
daerah Ja'ezer dan Gile'ad dan benarlah
tempat itu adalah tempat jang baik
untuk peternakan.
2 Maka datanglah bani Ruben dan bani
Gad dan berkata kepada Musa dan imam
Ele'azar serta para penghulu himpunan
demikian:
3 Atarot, Dibon, Ja'ezer, Nimrah,
Hesjbon, Ele'ale, Sebam, Nebo dan
Be'on,

32
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negeri jang telah dipukul Jahwe
dihadapan himpunan Israil, merupakan
daerah peternakan dan hamba-hamba
tuan ini mempunjai ternak.
5 Mereka menjambung: Djika kami
ini mendapat kerelaan dihadapan
tuan, hendaknja negeri ini diberikan
kepada hamba-hamba tuan ini sebagai
miliknja. Djanganlah menjuruh kami ini
menjeberangi sungai Jarden.
6 Sahut Musa kepada bani Gad dan bani
Ruben: Mana boleh saudara-saudara
kalian madju perang dan kalian kiranja
tinggal disini?
7 Mengapa kalian mau menawarkan hati
bani Israil untuk menjeberang kenegeri
jang dianugerahkan Jahwe kepada
mereka?
8 Demikianlah seperti sudah diperbuat
nenek-mojang kalian, dikala mereka
kuutus dari Kadesj-Barne'a untuk
melihati negeri itu.
9 Memang mereka telah sampai ke
Lembah Esjkol dan melihat negeri itu.
Tetapi mereka lalu menawarkan hati
bani Israil untuk memasuki negeri jang
hendak dianugerahkan Jahwe kepada
mereka itu.

Bilangan 32.10–15
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pada hari itu djuga bernjalanjalalah murka Jahwe dan Ia bersumpah
demikian:
11 Sudah barang tentu orang-orang jang
keluar dari Mesir dan berumur duapuluh
tahun keatas ini tidak akan melihat
negeri jang telah Kupersumpahkan
kepada nenek-mojangnja, Ishak dan
Jakub, oleh karena mereka tidak
mengikuti Aku sepenuhnja,
12 ketjuali Kaleb bin Jefune, orang
Kenaz, dan Josjua' bin Nun, oleh sebab
mereka memang mengikuti Jahwe
sepenuhnja.
13 Makanja bernjala-njalalah murka
Jahwe terhadap Israil, sehingga mereka
dibuatNja mengembara dipadang gurun
empatpuluh tahun lamanja hingga
seluruh angkatan jang berbuat durdjana
dalam pandangan Jahwe itu menemui
adjalnja.
14 Dan lihatlah, bagaikan perindukan
orang-orang berdosa kalian sekarang
bangkit sebagai ganti nenek-mojang
kalian untuk menambah pidjar murka
Jahwe kepada Israil.
15 Djika kalian berpaling daripadaNja,
nistjaja Ia membiarkannja lebih
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lama lagi dipadang gurun dan kalian
membinasakan segenap bangsa ini.
16 Tetapi mereka menghampiri dan
berkata kepadanja: Kami hendak
membangun kandang-kandang domba
disini bagi ternak kami dan kota-kota
untuk anak-bini kami,
17 tapi kami sendiri akan bersiap-siap
dan dengan pasukan-pasukan jang
teratur mendahului bani Israil sampai
mereka telah kami bawa ketempat
tinggalnja. Dalam pada itu anak-bini
kami akan diam dikota-kota berbenteng
oleh karena penduduk negeri ini.
18 Kami tidak akan pulang sampai bani
Israil sudah memiliki milik-pusakanja
masing-masing.
19 Memang kami sendiri tidak akan
mendapat milik-pusaka bersama
mereka diseberang sungai Jarden dan
seterusnja, seandainja kepada kami
ini sudah dibagikan milik-pusaka kami
diseberang sini sungai Jarden, disebelah
matahari terbit.
20 Kata Musa kepada mereka: Djikalau
kalian berbuat begitu, djika kalian
bersiap-siap dihadirat Jahwe untuk
bertempur

Bilangan 32.21–25
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setiap orang kalian masingmasing sungguh-sungguh bersiap-siap
untuk menjeberangi sungai Jarden
dihadapan Jahwe sampai segala
seteruNja dienjahkanNja dari hadapan
hadiratNja,
22 sehingga negeri itu takluk dihadirat
Jahwe dan kalian lalu kembali, maka
barulah kalian bebas dari kesalahan
dihadapan Jahwe dan dihadapan Israil.
Kemudian negeri ini boleh mendjadi
milik kalian dihadapan Jahwe.
23 Andaikata kalian tidak berbuat
demikian, nistjaja kalian berdosa kepada
Jahwe; hendaklah kalian tahu baik-baik,
bahwa dosa kalian itu akan mendapati
kalian.
24 Bangunkanlah kota-kota untuk anakbini kalian dan kandang-kandang guna
domba-kambing kalian dan berbuatlah
sesuai dengan apa jang keluar dari
mulut kalian itu.
25 Sahut bani Gad dan bani Ruben
kepada Musa begini: Hamba-hamba
tuan akan berbuat sebagaimana
diperintahkan tuan.

Bilangan 32.26–31
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dan isteri kami serta milik
dan segenap ternak kami akan tinggal
dikota-kota Gile'ad,
27 tetapi hamba-hamba tuan ini sendiri,
jaitu semua jang bersiap-siap untuk
perang, akan menjeberang dihadapan
Jahwe untuk bertempur, sebagaimana
jang telah tuan katakan,
28 Berkenaan dengan mereka itu Musa
memberikan perintah kepada imam
Ele'azar, kepada Josjua' bin Nun dan
segala kepala keluarga dari suku-suku
Israil.
29 Kata Musa kepada mereka: Djikalau
bani Gad dan bani Ruben benar-benar
menjeberangi sungai Jarden bersama
dengan kalian, jaitu semua jang
bersiap-siap untuk bertempur dihadirat
Jahwe, dan negeri itu sudah takluk
kepada kalian, lalu mereka boleh kalian
beri negeri Gile'ad mendjadi miliknja.
30 Akan tetapi djikalau mereka tidak
bersiap-siap dan tidak menjeberang
bersama dengan kalian, mereka harus
menetap ditengah-tengah kalian dinegeri
Kena'an.
31 Djawab bani Gad dan bani Ruben
begini: Sebagaimana jang disabdakan
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Jahwe kepada hamba-hamba tuan ini,
demikian akan kami perbuat djuga.
32 Kami sendiri akan bersiap-siap dan
menjeberang dihadapan Jahwe kenegeri
Kena'an, tetapi milik-pusaka kami harus
diseberang sini sungai Jarden.
33 Lalu Musa memberi mereka, jaitu
bani Gad, bani Ruben dan separuh
Menasje bin Jusuf, keradjaan Sihon
radja Amor, dan keradjaan 'Og radja
Basjan, negeri beserta dengan kota-kota
didalam batasannja, kota-kota negeri itu
sekeliling.
34 Adapun bani Gad membangun Dibon,
Atarot, 'Aro'er,
35 'Atrot-Sjofan, Ja'ezer, Jogbeha,
36 Bet-Nimra dan Bet-Haran, kota-kota
berbenteng, dan lagi kandang-kandang
domba.
37 Dan bani Ruben membangun
Hesjbon, Ele'ale, Kirjataim,
38 Nebo, Ba'al-Me'on, Masabot-Sjem
dan Sibma. Dan kota-kota jang dibangun
oleh mereka itu diberinja nama.
39 Adapun bani Makir bin Menasje
pergi ke Gile'ad dan merebutnja dan
mengenjahkan orang-orang Amor jang
duduk disitu.
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diberikan Musa kepada Makir
bin Menasje, jang lalu diam disitu.
41 Adapun Jair bin Menasje djuga pergi
dan merebut kampung-kampung mereka
dan menjebutnja "kampung-kampung
Jair".
42 Nobah djuga pergi dan merebut
Kenat serta kota-kota takluknja dan
diberinja namanja sendiri.
1 Dan inilah persinggahanpersinggahan bani Israil, jang
dibawah pimpinan Musa dan Harun
berpasukan-pasukan keluar dari negeri
Mesir.
2 Sebab Musa menuliskan perdjalanan
mereka atas firman Jahwe. Dan inilah
persinggahan-persinggahan mereka
sepandjang perdjalanannja.
3 Mereka berangkat dari Ra'meses
dalam bulan pertama, tanggal limabelas
bulan pertama. Sehari sesudah paskah
bani Israil keluar berkat tangan (Jahwe)
jang terangkat didepan mata semua
orang Mesir,
4 sementara orang-orang Mesir tengah
menguburkan semua orang jang
diantara mereka telah dipukul Jahwe,

33
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jakni segala anak sulung. Sebab Jahwe
sudah menghukum dewata mereka.
5 Dari Ra'meses bani Israil berangkat
dan berkemah di Sukot.
6 Dari Sukot mereka berangkat,
lalu berkemah di Etam jang letaknja
diperhinggaan padang gurun.
7 Dari Etam mereka berangkat dan
berbalik ke Pi-Hahirot jang letaknja
bertentangan dengan Ba'al-Sefon, dan
mereka berkemah berhadapan dengan
Migdol.
8 Dari Pi-Hahirot mereka berangkat
dan dengan menjeberang laut pergi ke
padang gurun. Tiga hari lamanja mereka
berdjalan dipadang gurun Etam, lalu
berkemah di Mara.
9 Dari Mara mereka berangkat, lalu tiba
di Elim. Di Elim ada duabelas mata air
dan tudjuhpuluh pohon kurma. Disitu
mereka berkemah.
10 Dari Elim mereka berangkat dan
berkemah dipantai Laut Merah.
11 Dari Laut Merah mereka berangkat,
lalu berkemah digurun Sin.
12 Dari gurun Sin mereka berangkat dan
berkemah di Dofka.

Bilangan 33.13–25
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Dofka mereka berangkat, lalu
berkemah di Alusj.
14 Dari Alusj mereka berangkat dan
berkemah di Rafidim. Disitu tidak ada air
untuk diminum rakjat.
15 Dari Rafidim mereka berangkat, lalu
berkemah digurun Sinai.
16 Dari gurun Sinai mereka berangkat
dan berkemah di Kibrot-ha-Taawa.
17 Dari Kibrot-ha-Taawa mereka
berangkat, lalu berkemah di Haserot.
18 Dari Haserot mereka berangkat dan
berkemah di Ritma.
19 Dari Ritma mereka berangkat, lalu
berkemah di Rimon-Peres.
20 Dari Rimon-Peres mereka berangkat
dan berkemah di Libna.
21 Dari Libna mereka berangkat, lalu
berkemah di Risa.
22 Dari Risa mereka berangkat dan
berkemah di Kehelata.
23 Dari Kehelata mereka berangkat, lalu
berkemah di Har-Sjefer.
24 Dari Har-Sjefer mereka berangkat
dan berkemah di Harada.
25 Dari Harada mereka berangkat, lalu
berkemah di Makhelot.
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Makhelot mereka berangkat dan
berkemah di Tahat.
27 Dari Tahat mereka berangkat, lalu
berkemah di Tarah.
28 Dari Tarah mereka berangkat dan
berkemah di Mitka.
29 Dari Mitka mereka berangkat dan
berkemah di Hasjmona.
30 Dari Hasjmona mereka berangkat,
lalu berkemah di Moserot
31 Dari Moserot mereka berangkat dan
berkemah di Bene-Ja'akan.
32 Dari Bene-Ja'akan mereka berangkat,
lalu berkemah di Hor-Gidgad.
33 Dari Hor-Gidgad mereka berangkat
dan berkemah di Jotbata.
34 Dari Jotbata mereka berangkat, lalu
berkemah di 'Abrona.
35 Dari 'Abrona mereka berangkat dan
berkemah di 'Eson-Geber.
36 Dari 'Eson-Geber mereka berangkat,
lalu berkemah digurun Sin, jaitu di
Kadesj.
37 Dari Kadesj mereka berangkat dan
berkemah di Hor, sebuah gunung di
perhinggaan Edom.
38 Imam Harun mendaki gunung Hor
atas firman Jahwe dan ia wafat disitu
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dalam tahun keempatpuluh setelah bani
Israil keluar dari negeri Mesir, dalam
bulan kelima, tanggal satu bulan itu.
39 Harun berumur seratus duapuluhtiga
tahun ketika ia wafat digunung Hor.
40 Maka didengar oleh radja Kena'an
Arad jang diam di Tanah Selatan dinegeri
Kena'an, bahwa bani Israil datang.
41 Dari gunung Hor mereka berangkat
lalu berkemah di Salmona.
42 Dari Salmona mereka berangkat dan
berkemah di Funon.
43 Dari Funon mereka berangkat, lalu
berkemah di Obot.
44 Dari Obot mereka berangkat
dan berkemah di 'Ije-ha-'Arabim
diperbatasan Moab.
45 Dari 'Ije-ha-'Arabim mereka
berangkat, lalu berkemah di Dibon-Gad.
46 Dari Dibon-Gad mereka berangkat
dan berkemah di 'Almon-Diblataim.
47 Dari 'Almon-Diblataim mereka
berangkat, lalu berkemah dipegunungan
'Abarim berhadapan dengan Nebo.
48 Dari pegunungan 'Arabim mereka
berangkat, lalu berkemah dipadang
kersang Moab ditepi sungai Jarden
didekat Jeriho.
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berkemah sepandjang sungai
Jarden dari Bet-ha-Jesjimot sampai ke
'Abel-ha-Sjitim dipadang kersang Moab.
50 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
dipadang kersang Moab ditepi sungai
Jarden didekat Jeriho demikian:
51 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Setelah kamu menjeberangi sungai
Jarden kenegeri Kena'an,
52 kamu harus mengenjahkan semua
penduduk negeri itu dari hadapanmu dan
membinasakan semua artja mereka dan
segala berhala tuangan mereka harus
kamu binasakan dan sekalian bukit
angkar mereka harus kamu bongkar.
53 Kamu akan memiliki negeri itu serta
diam disitu, sebab kepadamulah negeri
itu Kuanugerahkan agar kamu miliki.
54 Negeri itu hendaklah kamu
perundikan satu sama lain menurut
marga-marga kamu; untuk jang besar
harus kamu buat pusakanja besar djuga,
untuk jang ketjil harus kamu buat
ketjil pula. Apa jang kena undi baginja,
itulah jang mendjadi miliknja; menurut
suku-suku nenek-mojangmu hendaklah
kamu bagikan satu sama lain.
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kalau kamu tidak
mengenjahkan penduduk negeri
itu dari hadapanmu, nistjaja mereka
jang kamu sisakan itu akan mendjadi
suban dalam matamu dan tusuk dalam
lambungmu. Kamu akan dimusuhi
mereka dinegeri, jang akan kamu diami.
56 Maka kamu akan Kuperlakukan,
sebagaimana Aku berminat
memperlakukan mereka.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
2 Perintahkanlah kepada bani Israil
dan hendaklah kaukatakan kepada
mereka: Apabila kamu sudah tiba
dinegeri Kena'an, maka negeri itulah
jang mendjadi milik-pusakamu, jaitu
negeri Kena'an menurut batasannja.
3 Sisi selatanmu dari gurun Sin
menjusur Edom dan batasan selatanmu
dari udjung Laut Asin disebelah timur,
4 lalu batasanmu berbelok disebelah
selatan menudju ke sela 'Akrabim dan
terus sampai ke Sin dan achirnja djatuh
kesebelah selatan Kadesj-Barne'a;
lalu menudju ke Hasar-Adar dan terus
sampai ke 'Asmon.

34
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batasan itu berbelok
dari 'Asmon keanak-sungai Mesir dan
achirnja djatuh ke Laut.
6 Batasan baratmu ialah Laut Besar dan
pantai. Itulah batasan baratmu.
7 Dan inilah batasan utaramu, jakni:
Dari Laut Besar hendaklah kamu
tetapkan sampai kegunung Hor,
8 dari gunung Hor hendaklah kamu
tetapkan sampai ketempat masuk
Hamat, achirnja djatuh ke Sedad.
9 Lalu batasan itu menudju ke Sifron
dan achirnja djatuh ke Hasar-'Enan.
Itulah batasan utaramu.
10 Dan batasan timurmu hendaklah
kamu tetapkan dari Hasar-'Enan ke
Sjefam.
11 Lalu batasan itu turun dari Sjefam
ke Ribla disebelah timur 'Ain. Kemudian
batasan itu turun dan menjusur Laut
Keneret disebelah timur.
12 Lalu batasan itu turun menjusur
sampai Jarden dan achirnja djatuh ke
Laut Asin. Itulah negerimu menurut
batasannja sekeliling.
13 Lalu Musa memerintahkan kepada
bani Israil demikian: Itulah negeri jang
hendaknja kamu perundikan satu sama
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lain sebagai milik-pusaka dan jang sudah
diperundikan oleh Jahwe agar diberikan
kepada sembilan setengah suku itu.
14 Sebab suku bani Ruben menurut
marga-marganja dan suku Gad menurut
marga-marganja dan separuh suku
Menasje sudah menerima milik-pusaka
mereka.
15 Dua setengah suku telah menerima
milik-pusaka mereka diseberang sungai
Jarden didekat Jeriho, disebelah timur,
tempat matahari terbit.
16 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
17 Inilah nama orang jang hendaknja
membagi negeri itu bagimu mendjadi
milik-pusaka: Imam Ele'azar dan Josjua'
bin Nun.
18 Selandjutnja kamu harus mengambil
seorang penghulu dari tiap-tiap suku
untuk membagi negeri itu mendjadi
milik-pusaka.
19 Dan inilah nama penghulu-penghulu
itu: Dari suku Juda: Kaleb bin Jefune;
20 dari suku bani Sjime'on: Sjemuel bin
'Amihud;
21 dari suku Binjamin: Elidad bin Kislon;
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bani Dan: seorang penghulu,
jakni: Buki bin Jogli;
23 dari bani Jusuf: dari suku bani
Menasje: seorang penghulu, jakni Haniel
bin Efod;
24 dari suku bani Efraim: seorang
penghulu, jakni Kemuel bin Sjiftan;
25 dari suku bani Zebulun: seorang
penghulu, jakni: Elisafan bin Parnak;
26 dari suku bani Isakar: seorang
penghulu, jakni Paltiel bin 'Azan;
27 dari suku bani Asjer: seorang
penghulu, jakni: Ahihud bin Sjelomi;
28 dari suku bani Naftali: seorang
penghulu, jakni: Pedael bin 'Amihud.
29 Itulah orang-orang jang
diperintahkan Jahwe untuk membagi
milik-milik pusaka kepada bani Israil
dinegeri Kena'an.
1 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
dipadang kersang Moab ditepi
sungai Jarden didekat Jeriho demikian:
2 Perintahkanlah kepada bani Israil,
agar mereka memberikan beberapa kota
dari milik-pusakanja kepada kaum Levita
untuk didiami mereka; dan padang
rumput disekeliling kota-kota itupun
harus kamu berikan kepada kaum Levita.

35
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itu mendjadi milik mereka
untuk didiami dan padang rumputnja
untuk ternak mereka, untuk kawanan
serta segala hewan mereka.
4 Adapun padang-padang rumput
kota-kota jang harus kamu berikan
kepada kaum Levita itu haruslah mulai
dari tembok lalu keluar seribu hasta
sekeliling.
5 Diluar kota hendaklah kamu mengukur
disebelah timur dua ribu hasta, disebelah
selatan duaribu hasta, disebelah barat
dua ribu hasta dan disebelah utara dua
ribu hasta; dan kota itu ditengahnja.
Itulah padang-padang rumput kota jang
mendjadi milik mereka.
6 Adapun kota-kota jang harus kamu
berikan kepada kaum Levita itu ialah
enam kota suaka, jang harus kamu
tundjukkan, agar seorang pembunuh
dapat melarikan diri kesitu; selain
daripada (kota-kota) itu mereka harus
kamu beri empatpuluhdua kota lain lagi.
7 Djadi djumlah kota jang harus kamu
berikan kepada kaum Levita adalah
empatpuluhdelapan kota beserta padang
rumputnja.
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kota-kota jang harus kamu
berikan dari milik bani Israil itu: dari jang
ada banjak kotanja maka hendaknja
diambil banjak djuga; dari jang ada
sedikit kotanja maka hendaknja diambil
sedikit djuga; masing-masing hendaknja
memberikan sedjumlah kotanja kepada
kaum Levita menurut milik-pusaka jang
diperolehnja.
9 Bersabdalah Jahwe kepada Musa
demikian:
10 Berbitjaralah dengan bani Israil dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Setelah kamu menjeberangi sungai
Jarden kenegeri Kena'an
11 hendaklah kamu memilih beberapa
kota untuk kaudjadikan kota suaka
bagimu. Kesitu dapat lari seseorang,
jang tidak disengadja membunuh
manusia.
12 Kota-kota itu mendjadi bagimu
tempat suaka terhadap si penebus
darah, agar si pembunuh djangan
sampai mati sebelum ia menghadap
himpunan untuk diadili.
13 Kota-kota jang akan kamu tundjuk
itu mendjadi enam kota suaka bagimu.
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kota jang kamu tundjukkan
hendaklah diseberang sungai Jarden dan
tiga kota lagi jang kamu tundjukkan
hendaklah dinegeri Kena'an. Semua
mendjadi kota suaka.
15 Keenam kota suaka itu mendjadi
tempat suaka baik bagi bani Israil
maupun bagi perantau jang diam
ditengah-tengah kamu, agar supaja
tiap-tiap orang jang memukul manusia
sampai mati dengan tidak sengadja
dapat melarikan diri kesitu.
16 Tetapi djika ia telah memukul orang
itu dengan alat besi sedemikian rupa,
sehingga ia mati, maka pembunuhlah ia
dan si pembunuh harus mati.
17 Djikalau ia memukul orang itu dengan
sebuah batu jang dapat mematikan
seseorang sedemikian rupa, sehingga
ia mati, maka pembunuhlah ia dan si
pembunuh harus mati.
18 Ataupun ia telah memukul dia dengan
sebatang kaju jang dapat mematikan
seseorang sedemikian rupa, sehingga
ia mati, maka pembunuhlah ia dan si
pembunuh harus mati.
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penebus darah sendiri boleh
mematikan si pembunuh. Kapan sadja ia
mendapatinja, ia boleh mematikannja.
20 Djika dengan bentji ia telah
menumbuk dia atau dengan maksud
djahat melempari dia, sehingga ia mati,
21 atau dengan permusuhan ia telah
menebok dia, sehingga ia mati, maka
orang jang memukul itu harus mati;
pembunuhlah ia. Si penebus darah boleh
mematikan dia, kapan sadja didapatinja.
22 Tetapi djika kebetulan sadja dan
tanpa permusuhan ia telah sampai
menumbuk dia atau melemparinja
dengan apa sadja tanpa maksud djahat,
23 atau dengan tidak ingat-ingat ia telah
mendjatuhkan padanja sebuah batu jang
dapat mematikan seseorang, sehingga ia
mati, tapi tanpa permusuhan dan tanpa
mentjari ketjelakaannja,
24 lalu himpunan akan memutuskan
hukum antara orang jang membunuh
itu dengan si penebus darah menurut
undang-undang ini:
25 Himpunan itu hendaknja melepaskan
si pembunuh dari tangan si penebus
darah dan himpunan itu harus
membiarkan dia pulang kekota suaka,

Bilangan 35.26–30

199

tempat ia telah melarikan diri. Disitulah
ia harus diam sampai saat imam agung
jang telah diurapi dengan minjak sutji
meninggal.
26 Tetapi djika si pembunuh keluar
sedikit sadja dari batasan kota suakanja
tempat ia telah melarikan diri,
27 dan ia lalu kedapatan oleh si penebus
darah diluar batasan kota suakanja,
maka si penebus darah boleh membunuh
si pembunuh dan tidak ada kesalahan
darah padanja.
28 Tetapi djika ia tinggal dikota
suakanja sampai saat imam agung
meninggal, si pembunuh lalu boleh
pulang kenegeri miliknja, sesudah imam
agung meninggal.
29 Ketetapan hukumlah itu bagi
kaum turun-temurun disegala tempat
tinggalmu.
30 Setiap orang jang memukul manusia
sampai mati menurut keterangan
saksi-saksi haruslah dibunuh sebagai
pembunuh. Tetapi satu saksi sadja tidak
dapat naik saksi terhadap seseorang
dalam perkara hukuman mati.
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seorang pembunuh jang
patut mati dibunuh kamu tidak boleh
menerima tebusan, sebab ia harus mati.
32 Dan kamupun tidak boleh menerima
tebusan bagi seseorang jang melarikan
diri kekota suakanja, sehingga ia boleh
pulang dan diam dinegerinja sebelum
saat imam agung meninggal.
33 Kamu tidak boleh mentjemarkan
negeri tempat tinggalmu. Sebab darah
mentjemarkan negeri itu dan negeri itu
tak mungkin ditjeriakan dari darah jang
tertumpah disitu selain dengan darah
orang jang telah menumpahkannja.
34 Kamu tidak boleh menadjiskan negeri
jang kamu diami dan jang Aku sendiripun
diami ditengah-tengah kamu itu. Sebab
Aku, Jahwe diam ditengah-tengah bani
Israil.
1 Adapun para kepala keluarga
dari marga bani Gile'ad bin
Makir bin Menasje dari marga-marga
bani Jusuf menghadap lalu berkata
dihadapan Musa dan para penghulu,
ialah kepala-kepala keluarga dari bani
Israil.
2 Kata mereka: Jahwe telah
memerintahkan kepada tuan untuk

36
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memperundikan negeri ini mendjadi
milik-pusaka bani Israil dan tuan
telah diperintahkan oleh Jahwe supaja
memberikan milik-pusaka saudara kami
Selafehad kepada puteri-puterinja.
3 Sekiranja mereka nanti diperisteri oleh
seseorang dari suku lain dari bani Israil,
maka milik-pusaka mereka diambil dari
milik-pusaka nenek-mojangnja serta
ditambahkan pada milik-pusaka suku
jang akan mendjadi suku mereka, tapi
diambil dari milik-pusaka jang telah
diperundikan kepada kami.
4 Dan apabila bani Israil merajakan
tahun pelepasan, maka milik-pusaka
mereka ditambahkan pada milik-pusaka
suku jang akan mendjadi suku mereka,
tapi milik-pusakanja diambil dari
milik-pusaka suku nenek-mojangnja.
5 Maka dari itu Musa memberikan
perintah ini kepada bani Israil atas
firman Jahwe: Benarlah perkataan suku
bani Jusuf itu.
6 Inilah sabda jang diperintahkan Jahwe
mengenai puteri-puteri Selafehad:
Mereka boleh mendjadi isteri orang jang
dianggapnja baik, asalkan mendjadi
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isteri seseorang dari suatu marga jang
termasuk suku nenek-mojangnja.
7 Tetapi milik-pusaka dari bani Israil
tidak boleh beralih dari suku jang satu
kesuku jang lain, sebab bani Israil
harus berpegang pada milik-pusaka
nenek-mojang masing-masing.
8 Maka dari itu setiap puteri jang
memiliki milik-pusaka dari suku-suku
bani Israil harus mendjadi isteri salah
seorang dari salah satu marga jang
termasuk suku mojangnja, agar bani
Israil tetap memiliki milik-pusaka
nenek-mojangnja masing-masing.
9 Milik-pusaka tidak boleh beralih dari
suku jang satu kesuku jang lain, sebab
suku-suku bani Israil harus berpegang
pada milik-pusakanja masing-masing.
10 Puteri-puteri Selafehad berbuat
sebagaimana diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
11 Adapun Mahla, Tirsa, Hogla, Milha dan
No'a, puteri-puteri Selafehad, mendjadi
isteri putera-putera paman-pamannja.
12 Mereka mendjadi isteri orang jang
termasuk marga-marga bani Menasje
bin Jusuf. Maka dari itu milik-pusaka
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mereka tetap pada suku marga-marga
mojangnja.
13 Demikianlah perintah-perintah dan
hukum-hukum jang diperintahkan Jahwe
kepada bani Israil dengan perantaraan
Musa dipadang kersang Moab ditepi
sungai Jarden didekat Jeriho.

Ulangan
1 Inilah

perkataan jang disampaikan
Musa kepada seluruh Israel
diseberang Jarden, digurun Araba jang
ada didepan Suf antara Paran dan Tofel,
Laban, Haserot dan Zahab.
2 Sebelas hari perdjalanan djaraknja
dari Horeb didjurusan pegunungan Seir
ke Kadesj-Barnea.
3 Adapun dalam tahun keempatpuluh,
bulan sebelas, pada hari pertama bulan
itu, berkatalah Musa kepada orang-orang
Israel sesuai dengan semua apa jang
telah diperintahkan Jahwe kepadanja
mengenai diri mereka;
4 ialah sesudah dikalahkannja Sichon,
radja para Amori jang berkediaman di
Chesjbon, serta Og, radja Basjan jang
berkediaman di 'Asjtarot, didekat Edre'i.
5 Diseberang Jarden ditanah Moab
mulailah Musa membentangkan Hukum
ini, katanja:
6 Jahwe, Allah, kita, telah bersabda
kepada kita di Horeb: "Sudah lama
adanja kamu tinggal digunung ini.

1
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berangkatlah kamu
menudju ke-pegunungan orang Amori,
dan kearah semua orang jang mendiami
daerah itu, baik di Araba, maupun
dipegunungan, di Sjefela, di Negeb,
dipantai laut, jaitu tanah orang Kanaan,
dan kearah gunung Libanon sampai
kesungai besar, jakni sungai Eufrat.
8 Lihat, tanah didepanmu itu Kuberikan
kepadamu, masuklah dan dudukilah
tanah jang menurut sumpah Jahwe
kepada nenek-mojangmu, Abraham,
Ishak dan Jakub, akan diberikanNja
kepada mereka serta keturunan mereka
kelak kemudian".
9 Pada saat itu pula aku telah berkata
kepadamu: "Sendirian aku tidak sanggup
bertanggung-djawab untuk kamu.
10 Jahwe Allahmu telah memperbanjak
kamu dan ternjatalah kini kamu sudah
sebanjak bintang-bintang dilangit.
11 Maka Jahwe Allah nenek-mojangmu
tetap akan menambah djumlahmu seribu
kali lipat dan memberkati kamu sesuai
dengan sabdaNja kepadamu.
12 Dari sebab itu bagaimana
mungkin aku seorang diri dapat
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memikul kesusahanmu, bebanmu dan
persengketaanmu?
13 Adjukanlah dari antara suku-sukumu
orang-orang jang bidjaksana, tjerdik
dan berpengalaman, supaja kuangkat
mendjadi kepalamu".
14 Ketika itu kamu mendjawab dengan
kata: "Hal jang menurut perkataanmu
hendak kaulakukan itu baik!"
15 Maka telah kuambil kepala-kepala
suku, orang-orang bidjaksana dan
berpengalaman dan mereka kuangkat
mendjadi kepala-mu, ialah sebagai
pemimpin seribu orang, pemimpin
seratus, limapuluh dan sepuluh orang
serta pedjabat untuk suku-sukumu.
16 Pada waktu itu pula aku
memerintahkan kepada para hakimmu:
"Dengarkanlah perkara-perkara jang
ada diantara saudara-saudaramu dan
berilah keputusan jang adil antara orang
jang satu dan orang jang lain, entah itu
saudaranja entah orang asing.
17 Djangan memihak dalam mengambil
keputusan, baik orang jang ketjil
maupun jang besar harus kamu
dengarkan tanpa merasa takut terhadap
siapapun djuga, karena peradilan itu
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atas nama Allah adanja. Dan seandainja
ada suatu perkara jang terlalu sulit bagi
kamu, adjukanlah itu kepadaku maka
akan kudengarkannja".
18 Dan disaat itu djuga aku telah
memerintahkan kepada kamu segalagalanja jang harus kamu lakukan.
19 Sesudah itu kita bertolak dari Horeb
dan melintasi seluruh gurun jang luas
lagi mengerikan, seperti jang telah
kamu lihat sendiri, menudju kedjurusan
gunung orang-orang Amori, sesuai
dengan apa jang diperintahkan kepada
kita oleh Jahwe Allah kita, dan achirnja
kita sampai ke Kadesj-Barnea.
20 Aku lalu berkata kepadamu: "Kamu
sudah sampai kepegunungan orangorang Amori dan Jahwe Allah kita telah
akan memberikannja kepada kita.
21 Lihatlah, Jahwe Allahmu menjediakan
untukmu tanah ini, bertolaklah untuk
mengambilnja menurut sabda jang telah
disampaikan kepadamu oleh Jahwe,
Allah nenek-mojangmu. Djangan takut
dan djangan gentar!"
22 Lalu datanglah kamu semuanja
menghadap aku dengan perkataan
ini: "Baiklah kita mengirim beberapa
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orang mendahului kita untuk mengintai
tanah ini dan pulang membawa berita
mengenai djalan jang harus kita tempuh
dan mengenai kota-kota jang harus kita
masuki".
23 Adapun hal itu kupandang baik, maka
kuambil dari antaramu duabelas orang,
seorang setiap suku.
24 Mereka bertolak dan naik
kepegunungan, dan setelah
sampai kelembah Esjkol merekapun
mendjeladjahinja.
25 Mereka mengambil pula matjammatjam buah-buahan dari tanah itu dan
membawanja pulang untuk kita; selain
itu mereka membawa berita untuk kita,
demikian bunjinja: "Sungguh baiklah
tanah jang hendak diberikan Jahwe Allah
kita kepada kita."
26 Tetapi kamu enggan naik kesana dan
memberontak terhadap perintah Jahwe
Allahmu,
27 dengan menggerutu didalam
kemah-kemahmu dan berkata: "Karena
bentji terhadap kita maka Jahwe telah
mengantarkan kita keluar dari tanah
Mesir, tak lain untuk menjerahkan kita
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ketangan orang-orang Amori serta untuk
menumpas kita.
28 Akan kemanakah perdjalanan
kita ini? Saudara-saudara kita telah
mentjabarkan hati kita dengan perkataan
mereka: itu suatu bangsa jang lebih
besar dan lebih tinggi daripada kita,
kotanja pun besar lagi berbenteng
sampai kelangit, dan disana kami lihat
djuga sematjam orang-orang Anakit."
29 Tetapi aku berkata kepadamu:
"Djangan gemetar dan djangan takut
terhadap mereka!
30 Jahwe Allahmu, jang berdjalan
didepanmu, Dialah jang akan berperang
untukmu, sebagaimana diperbuatnja
djuga dalam segala peristiwa jang telah
kami lihat di Mesir,
31 pun pula digurun, dimana telah
kausaksikan bahwa Jahwe Allahmu
membawa engkau, seperti seseorang
membawa anaknja, sepandjang djalan
jang kamu tempuh hingga kamu sampai
ketempat ini".
32 Meskipun demikian kata-kataku,
namun tiada diantara kamu jang pertjaja
kepada Jahwe Allahmu,
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jang mendahului kamu didjalan,
guna mentjarikan tempat perkemahan
untukmu, pada malam hari didalam
api untuk menundjukkan djalan jang
mesti kamu tempuh dan pada siang hari
didalam awan.
34 Tatkala Jahwe mendengar bunji
perkataanmu, maka Iapun marahlah dan
bersumpah:
35 "Tiada seorang dari antara orangorang itu - angkatan jang djahat ini
- akan melihat tanah baik jang telah
Kupersumpahkan akan Kuberikan
kepada nenek-mojangmu,
36 selain Kaleb putera Jefune; dia
akan melihatnja. Kepada dia dan anakanaknjalah akan Kuberikan tanah jang
diindjaknja, sebab dia sudah mengikuti
Jahwe sepenuhnja".
37 Bahkan kepadaku djuga turunlah
kemurkaan Jahwe karena kamu, maka
Ia berkata: "Engkaupun tidak akan
masuk kesana djuga.
38 Tetapi Josjua bin Nun, pembantu jang
ada padamu, dia akan masuk kesana.
Teguhkanlah hatinja, karena ia harus
membuat Israel memperoleh tanah
warisannja itu.
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anak-anakmu jang masih ketjil,
jang menurut katamu diperuntukkan
mendjadi korban rampasan dan puteraputeramu jang sekarang belum tahu
apa jang, baik dan apa jang djahat,
merekalah jang akan masuk kesana.
Kepada merekalah tanah itu Kuberikan
dan merekapun akan mendudukinja.
40 Akan tetapi kamu: berbaliklah sadja
dan bertolaklah kegurun kedjurusan
Laut Buluh!".
41 Ketika itu kamu sampaikan kepadaku
sambutanmu: "Kami telah berbuat dosa
terhadap Jahwe. Kami sendiri hendak
naik untuk berperang, tepat menurut
segala perintah jang diberikan kepada
kami oleh Jahwe Allah kami". Lalu
setiap orang dari kamu mengenakan
sendjata-sendjatanja, dan usaha naik
kepegunungan kamu rasa sebagai hal
jang enteng.
42 Tetapi Jahwe bersabda kepadaku:
"Katakanlah kepada mereka: djangan
kamu naik dan djangan mengadakan
pertempuran, sebab Aku tidak berada
ditengah-tengah kamu, djangan-djangan
kamu akan hantjur djika berdjumpa
dengan musuh-musuhmu".
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itu lalu kusampaikan
kepadamu, namun kamu tidak
mengindahkannja bahkan lalu
memberontak terhadap perintah Jahwe.
Dengan tjandang-berani kamu terus
mendaki pegunungan itu.
44 Maka orang-orang Amori jang
mendiami pegunungan itupun tampillah
keluar menghadapi kamu serta
mengedjar kamu seperti lebah, lalu
memukul kamu dari Seir sampai ke
Chorma.
45 Sesudah itu kembalilah kamu
sambil menangis dihadapan Jahwe.
Tetapi Jahwe tidak mendengarkan
suaramu, pun tidak membuka telingaNja
kepadamu.
46 Maka itulah sebabnja lama sekali
kamu tinggal di Kadesj, jaitu selama
kamu diam disitu.
1 Sesudah itu kita berpaling dan
bertolak kegurun, kedjurusan Laut
Buluh, sesuai dengan apa jang telah
dikatakan Jahwe kepadaku, dan lama
kita berdjalan mengelilingi pegunungan
Seir.
2 Maka Jahwe bersabda kepadaku:

2
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tjukup lama kamu berdjalan
mengelilingi pegunungan ini; berbeloklah
sekarang keutara.
4 Perintahkanlah kepada rakjat
demikian: "Kini kamu akan melintasi
daerah saudara-saudaramu dari suku
Esau jang diam di Seir. Mereka itu akan
takut kepadamu, tetapi kuasailah dirimu
sungguh-sungguh!
5 Djangan menantang mereka,
sebab setapakpun dari tanah mereka
tak akan Kuberikan kepadamu,
karena pegunungan Seir itu sudah
Kuanugerahkan kepada Esau mendjadi
milik-pusaka.
6 Bahan jang kamu perlukan untuk
makan haruslah kamu beli pada mereka
dengan uang, air untuk minum pun
haruslah kamu beli dari mereka dengan
uang pula.
7 Sebab Jahwe Allahmu jang
memberkati engkau dalam segala
pekerdjaan tanganmu. Ia telah
mendjagai perdjalananmu melintasi
gurun jang besar itu; sudah selama
empatpuluh tahun Jahwe Allahmu ada
padamu, maka engkau tiada kekurangan
apapun djua".

Ulangan 2.8–12
8 Kita-pun
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lalu menjusur daerah
saudara-saudara kita dari suku Esau,
jang diam di Seir, dengan menjisih
kedjalan Araba, jaitu dari Elat dan
Esion-Geber. Kemudian kita berbelok
untuk melalui djalan kegurun Moab.
9 Maka Jahwe bersabda kepadaku:
"Djangan menjerang Moab atau
menantangnja berperang, sebab dari
negerinja tiada sesuatupun akan
Kuberikan kepadamu sebagai milik,
karena Ar telah Kuanugerahkan kepada
anak-anak Lot mendjadi milik-pusaka.
10 Dahulukala orang-orang Emim diam
disana, suatu bangsa jang besar dan
banjak djumlahnja, dan sama seperti
orang-orang Anakit tingginja.
11 Merekapun dianggap termasuk
golongan Refaim seperti djuga orangorang Anakit; tetapi oleh orang-orang
Moab mereka disebut Emim.
12 Di Seir itu dahulu pernah diam
bangsa Chorit, tetapi suku Esau
mengusir mereka dan menumpas
mereka setibanja disitu, lalu menduduki
tempat mereka, sebagaimana jang
djuga diperbuat Israel dengan tanah

Ulangan 2.13–19
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jang dianugerahkan Jahwe kepadanja
mendjadi milik pusaka.
13 Sekarang bangunlah untuk
menjeberangi anaksungai Zered". Maka
kita pun lalu menjeberangi anaksungai
Zered itu.
14 Adapun waktu kita berdjalan mulai
dari Kadesj-Barnea sampai menjeberangi
anaksungai Zered tigapuluh delapan
tahun lamanja, sehingga seluruh
angkatan orang-orang jang mampu
berperang lenjap dari perkemahan,
sebagaimana telah dipersumpahkan
Jahwe kepada mereka.
15 Lagipula tangan Jahwe sendiripun
telah turun atas mereka untuk
menghapuskan mereka dari perkemahan
sampai orang jang penghabisan.
16 Waktu seluruh golongan orang
pedjuang dari angkatan itu sudah lenjap
samasekali dari antara rakjat karena
mati,
17 maka Jahwe bersabda kepadaku:
18 "Kini engkau mengindjak Ar, wilajah
Moab,
19 dan kemudian engkau akan
menghadapi orang-orang Ammon
dari dekat. Djangan menjerang atau

Ulangan 2.20–23
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menantang mereka, sebab dari tanah
orang-orang Ammon tiada sesuatupun
akan Kuberikan kepadamu sebagai milik,
karena negeri itu telah kuberikan kepada
suku Lot mendjadi milik-pusaka".
20 Itupun dianggap pula suatu negeri
orang-orang Refaim. Dahulu orang-orang
Refaim pernah diam disana, namun oleh
orang-orang Ammon mereka disebut
dengan nama Zamzumim,
21 suatu bangsa jang besar dan banjak
djumlahnja, lagi seperti orang-orang
Anakit tingginja. Tetapi Jahwe telah
menumpas mereka waktu orang-orang
Ammon tiba disitu, ialah jang merebut
wilajah mereka, lalu menduduki tempat
mereka itu,
22 sebagaimana jang telah diperbuatNja
djuga bagi suku Esau jang diam di Seir,
dengan menumpas orang-orang Chorit
didepan mereka, sehingga mereka
berhasil merebut wilajah orang itu dan
mengganti mendudukinja sampai pada
hari ini.
23 Begitupun halnja dengan para
Awwit jang pernah tinggal didalam
dukuh-dukuh sampai ke Gaza: bangsa
Kaftorim, jang merantau dari Kaftor,

Ulangan 2.24–28
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menumpas mereka dan menduduki
tempat mereka.
24 Bangunlah, berangkatlah untuk
menjeberangi sungai Arnon. Lihatlah,
Aku menjerahkan kepadamu Sichon,
radja Chesjbon, orang Amori itu,
bersama tanahnja. Lantjarkanlah
perebutan dan tantanglah dia untuk
berperang.
25 Sedjak hari ini mulailah Kutimbulkan
kekedjutan dan ketakutan terhadapmu
diantara bangsa-bangsa diseluruh kolong
langit. Apabila hanja mendengar kabar
mengenai engkau sadjalah, mereka akan
menggigil dan gementar terhadapmu".
26 Dari gurun Kedemot aku lalu
mengirim utusan kepada Sichon, radja
Chesjbon, dengan pesan perdamaian ini:
27 "Aku berniat melintasi negerimu;
aku hanja akan mengikuti djalan-djalan
sadja tanpa menjimpang kekiri atau
kekanan.
28 Bahan jang perlu untuk makan
hendaknja kaudjual kepadaku dengan
bajaran uang dan air untuk minum
hendaknja kauberikan kepadaku dengan
uang ganti; biarkanlah sadja aku
melintas dengan djalan kaki,

Ulangan 2.29–34
29 seperti
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jang diperbolehkan djuga
kepadaku oleh suku Esau jang diam di
Seir, dan oleh orang-orang Moab jang
diam di Ar, sampai aku menjeberangi
sungai Jarden menudju kenegeri jang
akan dianugerahkan kepada kami oleh
Jahwe, Allah kami".
30 Tetapi Sichon, radja Chesjbon,
tidak mau mengizinkan kita melintasi
daerahnja, sebab Jahwe Allahmu
memperkeras djiwanja dan menegarkan
hatinja, untuk menjerahkan dia kedalam
tanganmu, sebagaimana halnja sampai
hari ini.
31 Jahwe lalu bersabda kepadaku:
"Lihatlah, Aku mulai menjerahkan
Sichon dan negerinja kepadamu.
Lantjarkanlah perebutan dan dudukilah
negerinja".
32 Ketika Sichon keluar menjongsong
kita bersama seluruh rakjatnja untuk
bertempur didekat Jahas,
33 maka Jahwe, Allah kita, menjerahkan
dia kepada kita, dan kitapun memukul
dia dan anak-anaknja beserta seluruh
rakjatnja.
34 Pada saat itu kita djuga merebut
segenap kotanja, dan mendjatuhkan

Ulangan 2.35–3.2

16

kutuk-pembasmian terhadap tiap-tiap
kota; laki-laki, perempuan maupun
anak-anak, tiada seorangpun kita
biarkan terlepas;
35 hanja ternak kita rampas untuk diri
kita sendiri, demikian pula djarahan dari
kota-kota jang telah kita rebut.
36 Mulai dari 'Aroer, diatas tebing sungai
Arnon, serta kota didalam lembahnja
sampai ke Gilead tiada kota satupun
jang (temboknja) terlalu tinggi bagi kita.
Segalanja itu diserahkan kepada kita
oleh Jahwe, Allah kita.
37 Jang tidak kauhampiri hanjalah
negeri orang-orang Ammon, pun
pula daerah disekitar sungai Jabbok
atau kota-kota dipegunungan, ataupun
tempat-tempat mana sadja jang tersebut
dalam larangan dari Jahwe, Allah kita.
1 Sesudah itu kita berpaling dan
naik kedjurusan Basjan. Maka Og,
radja Basjanpun, keluarlah menjongsong
kita bersama seluruh rakjatnja, untuk
bertempur di Edrein.
2 Tetapi Jahwe bersabda kepadaku:
"Djangan takut kepadanja, karena
Aku menjerahkan dia beserta seluruh
rakjatnja dan negerinja kedalam

3

Ulangan 3.3–6
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tanganmu. Maka engkau harus berbuat
terhadapnja seperti halnja jang telah
kauperbuat terhadap Sichon, radja
bangsa Amori, jang berkediaman di
Chesjbon.
3 Lalu Jahwe, Allah kita, menjerahkan
Og, radja Basjan, djuga beserta seluruh
rakjatnja kedalam tangan kita. Maka
kitapun memukulnja begitu hebatnja,
sehingga tiada seorangpun daripadanja
jang tertinggal.
4 Pada saat itu djuga kita merebut
segenap kotanja; tiada kota satupun
jang tidak kita ambil daripadanja.
Adapun djumlahnja enampuluh kota,
seluruh wilajah Argob, jaitu keradjaan
Og di Basjan.
5 Semuanja itu berupa kota berbenteng
dengan tembok-tembok tinggi, dengan
pintu gerbang dan palang pintu, belum
lagi terhitung kota tak berkubu jang
amat banjak djumlahnja.
6 Maka kita menimpakan kutukpembasmian atas semuanja,
sebagaimana halnja djuga dengan
Sichon, radja Chesjbon. Tiap-tiap kota
kita djatuhi kutuk pembasmian: laki-laki,
perempuan dan anak-anak.

Ulangan 3.7–12
7 Tetapi
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segala ternak dan djarahan dari
kota-kota itu kita rampas untuk diri kita
sendiri.
8 Demikianlah pada saat itu dari kedua
radja bangsa Amorit kita ambil tanah
jang terletak diseberang Jarden, mulai
dari alur sungai Arnon sampai kegunung
Hermon.
9 Hermon itu oleh orang-orang Sidon
disebut Sirjon, sedangkan oleh para
Amori disebut Senir, 10 Semua kota didataran-tinggi maupun
seluruh Gilead dan seluruh Basjan
sampai ke Salka dan Edre'i, ialah
kota-kota dari keradjaan Og di Basjan.
11 Hanja Og, radja Basjan itu sendirilah
jang tersisa sebagai jang terachir dari
kaum Refaim; padahal peraduannja
adalah peraduan dari besi, jang seperti jang kita ketahui - masih ada
di Rabat, kota orang-orang Ammon.
Adapun pandjangnja sembilan hasta dan
lebarnja empat hasta, diukur dengan
hasta biasa.
12 Djadi negeri itu kita rebut pada saat
itu, mulai dari 'Aroer jang letaknja diatas
tebing sungai Arnon. Maka separoh dari
pegunungan Gilead serta kota-kotanja

Ulangan 3.13–17
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kuberikan kepada orang-orang dari suku
Ruben dan suku Gad,
13 sedangkan sisa Gilead dengan
seluruh Basjan, keradjaan Og, kuberikan
kepada separoh suku Manasse. Adapun
seluruh wilajah Argob, jaitu seluruh
Basjan itu, dahulu disebut negeri kaum
Refaim.
14 Jair, putera Manasse, mengambil
seluruh wilajah Argob sampai kedaerah
orang-orang Gesjur dan Maaka. Maka
daerah Basjan itu pun disebutnja dengan
namanja sendiri jaitu: Perkampungan
Jair, demikianlah namanja sampai hari
ini.
15 Kepada Makir kuberikan Gilead.
16 Kepada suku-suku Ruben dan Gad
daerah mulai dari Gilead sampai ke
alur sungai Arnon, dengan tengah alur
itu sebagai perbatasan, dan sampai
ke alur sungai Jabbok, jang mendjadi
perbatasan daerah bangsa Ammon;
17 selandjutnja dataran Araba, dengan
sungai Jarden sebagai perbatasan, mulai
dari Kinneret sampai kelaut Araba, jakni
Laut Asin, dikaki lereng gunung Pisga
jang membentang ketimur.

Ulangan 3.18–21
18 Pada
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saat itu djuga kusampaikan
kepadamu perintah ini: "Jahwe
Allahmu telah memberikan tanah
ini kepadamu supaja kamu duduki.
Maka dari kamu, sekalian orang jang
mampu bertempur, dengan bersendjata
lengkap harus menjeberang didepan
saudara-saudaramu lainnja dari bangsa
Israil.
19 Hanja isterimu dan anak-anakmu
beserta ternakmu, jang maklum banjak
djumlahnja, harus tinggal dikota-kota
jang telah kuberikan kepadamu,
20 sampai waktu Jahwe telah
memberikan tempat jang aman djuga
kepada saudara-saudaramu seperti
kepada kamu sendiri, dan sampai
mereka djuga menduduki negeri jang
akan dianugerahkan kepada mereka
diseberang Jarden oleh Jahwe Allahmu.
Kemudian bolehlah kamu pulang,
masing-masing kemilikpusakanja jang
telah kuberikan kepadamu".
21 Pada saat itu pula kuperintahkan
kepada Josjua: "Dengan mata sendiri
engkau telah melihat semua jang telah
diperbuat Jahwe Allahmu kepada kedua
radja itu. Demikianpun akan diperbuat

Ulangan 3.22–27
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Jahwe terhadap segala keradjaan jang
akan kau lalui.
22 Djanganlah engkau takut terhadap
mereka, sebab Jahwe Allahmulah jang
berperang bagimu".
23 Pada saat itupun kumohon anugerah
ini kepada Jahwe:
24 "Tuhanku Jahwe, Engkau telah
mulai menampakkan keagunganMu
dan kekuasaanMu kepada hambaMu
ini. Manakah Allah dilangit dan dibumi
jang dapat melaksanakan karja dan
perbuatan-perbuatan sedahsjat itu
seperti Engkau?
25 Perkenankanlah kiranja aku
menjeberang dan melihat negeri indah
jang terletak diseberang Jarden, tanah
pegunungan jang elok itu serta gunung
Libanon".
26 Tetapi Jahwe murka terhadapku
karena kamu dan tidak mendengarkan
daku. Sabda Jahwe kepadaku: "Tjukup
mengenai hal itu! Djangan kau bitjarakan
lagi perkara ini dengan Daku.
27 Tetapi naiklah kepuntjak gunung
Pisga dan lajangkanlah pandanganmu
kebarat, keutara, keselatan dan ketimur,
dan lihatlah dengan matamu, sebab

Ulangan 3.28–4.3
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engkau tidak akan menjeberangi sungai
Jarden.
28 Namun sampaikanlah perintahperintahmu kepada Josjua; kuatkanlah
dan teguhkanlah hatinja, sebab dialah
jang akan menjeberang menuntun
bangsa ini dan membuatnja memperoleh
tanah jang akan kaulihat itu sebagai
milik-pusaka".
29 Maka kitapun tinggal dilembah jang
berhadapan dengan Bet-Pe'or.
1 Maka sekarang, hai Israel,
dengarkanlah ketetapanketetapan dan keputusan-keputusan
jang kuadjarkan kepadamu agar
dilaksanakan, supaja selamat
hidupmu dan kamu diperbolehkan
masuk menduduki tanah jang akan
dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe,
Allah nenek-mojangmu.
2 Djanganlah kamu menambahkan
apapun djuga kepada hal-hal jang
kuperintahkan kepadamu, djanganlah
pula menguranginja, tetapi peliharalah
perintah-perintah Jahwe, Allahmu,
seperti jang kusampaikan kepadamu.
3 Kamu melihat dengan mata kepalamu
sendiri apa jang telah diperbuat Jahwe

4

Ulangan 4.4–7
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terhadap Ba'al-Pe'or, sebab setiap orang
jang sudah pernah mendjadi penganut
Ba'al di Pe'or telah ditumpas dari
tengah-tengahmu oleh Jahwe Allahmu.
4 Sedangkan kamu jang tetap melekat
pada Jahwe Allahmu, hari ini masih
hidup semuanja.
5 Lihatlah, aku mengadjarkan
ketetapan-ketetapan dan keputusankeputusan kepadamu, sebagaimana
jang telah diperintahkan kepadaku oleh
Jahwe Allahku, agar didalam negeri jang
akan kamu masuki dan kamu duduki ini
kamu bertindak sesuai dengan hal itu.
6 Peliharalah dan laksanakanlah
perintah-perintah tadi, sebab didalamnja
terungkaplah kebidjaksanaan dan
ketjerdasanmu dimata bangsa-bangsa
lainnja. Apabila didengarnja bunji
segala ketetapan-ketetapan itu, akan
berkatalah mereka: "Bangsa jang besar
itu sungguhlah suatu bangsa jang
bidjaksana dan budiman".
7 Memang bangsa besar manakah, jang
dewa-dewanja begitu dekat padanja
seperti Jahwe, Allah kita, tiap-tiap kali
kita berseru kepadaNja?

Ulangan 4.8–11
8 Dan
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bangsa besar manakah
mempunjai ketetapan-ketetapan dan
keputusan-keputusan jang adilnja
sama seperti seluruh Hukum jang
kukemukakan kepadamu pada hari ini?
9 Namun waspadalah kamu serta
djagailah dirimu sungguh-sungguh,
djangan sampai engkau melupakan
hal-hal jang telah kaulihat dengan
mata kepala sendiri dan djangan
sampai hal-hal itu lenjap dari dalam
hatimu sepandjang hidupmu; tetapi
maklumkanlah itu kepada anak-anak
dan tjutju-tjutjumu.
10 Jaitu tentang saat engkau berdiri
di Horeb dihadapan Jahwe Allahmu,
ketika Jahwe bersabda kepadaku:
"Himpunlah rakjat, maka Aku akan
memperdengarkan perkataanKu kepada
mereka, agar mereka beladjar takut
kepadaKu sepandjang hidup mereka
dimuka bumi, dan supaja mereka
mengadjarkannja kepada anak-anak
mereka.
11 Kamu lalu mendekat dan berdiri
dikaki gunung, sementara gunung itu
bernjala-njala apinja sampai kepusat

Ulangan 4.12–16
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langit, dengan terselubung oleh
kegelapan, awan dan kekelaman.
12 Kemudian Jahwe bersabda kepadamu
dari tengah-tengah api; memang bunji
kata-kata kamu dengar, tetapi wudjud
tidak kamu lihat, hanja suara belaka.
13 Maka Ia memaklumkan kepadamu
perdjandjianNja serta memberikan
perintah kepadamu supaja kamu
amalkan, ialah memaklumkan kesepuluh
Sabda jang dituliskanNja pada dua loh
batu.
14 Dan pada saat itu djuga
aku diperintahkan Jahwe untuk
mengadjarkan ketetapan-ketetapan dan
keputusan-keputusan, supaja kamu
laksanakan dinegeri jang sedang kamu
tudju untuk kamu duduki.
15 Tjamkanlah benar-benar didalam
hatimu hal ini: bahwa kamu sama sekali
tidak melihat wudjud satupun pada hari
Jahwe bersabda di Horeb kepadamu dari
tengah-tengah api.
16 maka djangan sampai kamu
melakukan jang buruk dengan membuat
patung ukiran dalam bentuk berhala
apapun djuga: jang berupa machluk
laki-laki atau perempuan,

Ulangan 4.17–21
17 maupun
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dalam bentuk salah suatu
binatang dibumi atau sesuatu burung
bersajap jang terbang diudara,
18 maupun djuga dalam bentuk salah
suatu binatang jang merajap dimuka
bumi atau ikan jang ada didalam air
dibawah bumi.
19 Dan apabila kamu mengangkat
matamu kelangit melihat matahari,
bulan dan bintang-bintang beserta
segenap balatentara dilangit, djangan
sampai kamu terbudjuk untuk bersudjud
dan berbakti kepada kesemuanja itu,
ialah jang disediakan oleh Jahwe Allahmu
bagi segala bangsa diseluruh kolong
langit.
20 Padahal kamu telah diambil oleh
Jahwe dan diantarkanNja keluar dari
tungku besi, dari Mesir, untuk mendjadi
umat milikNja sendiri sebagaimana
sekarang ini adanja.
21 Adapun terhadapku Jahwe telah
marah karena kamu, serta Ia bersumpah,
bahwa aku tidak akan menjeberangi
sungai Jarden dan tidak akan sampai
ketanah indah jang dianugerahkan
kepadamu sebagai milik-pusaka oleh
Jahwe Allahmu.

Ulangan 4.22–26
22 Maka
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aku akan mati dinegeri ini
dan tidak akan menjeberangi sungai
Jarden. Tetapi kamulah jang akan
menjeberanginja dan menduduki negeri
jang indah itu.
23 Awaslah kamu, djangan sampai
kamu melupakan perdjandjian Jahwe
Allahmu jang telah diikatNja dengan
kamu, dengan membuat patung dalam
bentuk apapun seperti jang dilarang
kepadamu oleh Jahwe Allahmu.
24 Sebab Jahwe Allahmu adalah api jang
makan habis, Allah tjemburu.
25 Djadi apabila engkau, setelah
menurunkan anak dan tjutju dan
mendjadi tua dinegeri itu, akan berbuat
buruk dengan membuat patung dalam
bentuk apapun djuga, - suatu perbuatan
jang djahat menurut pandangan Jahwe
Allahmu, hingga menjakiti hatiNja, 26 maka pada hari ini djuga kuambil
saksi langit dan bumi terhadap kamu,
bahwa pastilah kamu segera akan lenjap
dari negeri, jang akan kamu duduki
setelah menjeberangi sungai Jarden.
Kamu tidak akan hidup lama disana,
sebab kamu akan ditumpas habis.

Ulangan 4.27–31
27 Jahwe
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akan mentjerai-beraikan
kamu ditengah bangsa-bangsa dan
kamu akan tersisa dalam djumlah ketjil
sadja ditengah-tengah bangsa-bangsa,
kemana kamu akan digiring oleh Jahwe.
28 Maka disana kamu akan berbakti
kepada dewa-dewa, buatan tangan
manusia dari kaju dan batu, jang tak
dapat melihat dan tak dapat mendengar,
tak dapat makan dan tak dapat
mentjium.
29 Disana engkau akan mentjari Jahwe
Allahmu dan akan mendapatiNja djuga,
asal sadja engkau mentjariNja dengan
segenap hati dan segenap djiwamu.
30 Didalam kesesakanmu, apabila
kesemuanja itu menimpa dirimu
pada achir waktu, maka engkau akan
berbalik kepada Jahwe Allahmu, dan
mendengarkan suaraNja.
31 Sebab Jahwe Allahmu adalah
Allah jang berbelaskasihan; Ia takkan
meninggalkan dikau dan takkan
membinasakan dikau, dan Ia takkan
melupakan perdjandjian dengan nenekmojangmu, jang diteguhkanNja dengan
sumpah.

Ulangan 4.32–35
32 Djadi
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periksalah sadja djaman
dahulu, abad sebelum engkau ada,
sedjak dari saat Allah mentjiptakan
manusia diatas bumi: periksalah pula
langit dari udjung keudjung: pernahkah
terdjadi sesuatu sebesar itu atau
terdengar sesuatu seperti peristiwa itu.
33 Pernahkah suatu bangsa mendengar
suara Allah jang berbitjara dari tengahtengah api, seperti jang kaudengar, dan
meskipun demikian Ia masih tetap hidup
djuga?
34 Atau adakah suatu Allah jang
pernah berusaha datang mengambil
untuk DiriNja sebuah bangsa dari
tengah bangsa-bangsa lain, dengan
memberikan tjobaan-tjobaan, tandatanda, mukdjidjat-mukdjidjat dan
peperangan, dengan tangan kuat dan
lengan terulur, dengan kedahsjatankedahsjatan besar, seperti jang
diperbuat Jahwe Allahmu bagimu
di Mesir, sebagaimana jang telah
kausaksikan sendiri?
35 Kepadamulah itu diperlihatkan, agar
mengetahui bahwa Jahwe adalah Allah
jang benar, dan tiada lainnja ketjuali Dia.

Ulangan 4.36–40
36 Dari
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langit Ia telah memperdengarkan
suaraNja kepadamu untuk mengadjar
dikau, pun pula dibumi Ia
memperlihatkan api-raksasaNja
kepadamu dan Sabdanjapun telah
kaudengar dari tengah-tengah api itu.
37 Karena Ia menjajangi nenekmojangmu dan memilih keturunan
mereka jang kemudian, maka Ia telah
mengantar engkau keluar dari Mesir
sambil hadir sendiri dengan kekuatanNja
jang besar,
38 untuk mengusir didepanmu bangsabangsa jang lebih besar dan lebih
kuat daripadamu, untuk membawa
engkau masuk kedalam negeri mereka
dan memberikannja kepadamu akan
milik-pusaka, sebagaimana halnja
sekarang ini adanja.
39 Dari sebab itu maklumlah sekarang
dan pertimbangkanlah didalam hatimu,
bahwa Jahwe adalah Allah jang benar
dilangit diatas dan dibumi dibawah dan
tiada lainnja.
40 Maka dari itu tepatilah ketetapanketetapanNja dan perintah-perintahNja,
jang kubebankan kepadamu pada hari
ini, agar supaja bagimu serta bagi

Ulangan 4.41–45
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anak-anakmu semuanja berdjalanlah
baik-baik, pun pula supaja engkau
berumur pandjang dinegeri jang akan
dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu untuk selama-lamanja.
41 Musa lalu menjendirikan tiga buah
kota diseberang Jarden, disebelah
timurnja,
42 supaja orang pembunuh jang
membunuh sesamanja dengan tidak
sengadja dan sebelumnja tidak menaruh
bentji kepadanja, dapat melarikan diri
kesana, sehingga dengan mengungsi
kesalah satu kota itu, ia dapat
menjelamatkan hidupnja.
43 Adapun kota-kota itu ialah: Beser
digurun, didaerah dataran tinggi, untuk
orang-orang Ruben; Ramot di Gilead
untuk orang-orang Gad dan Golan di
Basjan untuk orang-orang Manasse.
44 Maka inilah Hukum jang dikemukakan
Musa kepada orang-orang Israel.
45 Inilah kesaksian-kesaksian,
ketetapan dan keputusan-keputusan
jang disampaikan Musa kepada orangorang Israel didalam perdjalanan mereka
keluar dari Mesir,

Ulangan 4.46–5.1
46 diseberang
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Jarden, dilembah jang
berhadapan dengan Bet-Pe'or dinegeri
Sichon, radja orang-orang Amori, jang
berkediaman di Chesjbon dan jang telah
dipukul oleh Musa dan orang-orang
Israel, dalam perdjalanan mereka keluar
dari Mesir,
47 ialah jang negerinja telah mereka
duduki, seperti djuga negeri Og, radja
Basjan - itulah kedua radja Amori
jang berkediaman diseberang Jarden,
disebelah timurnja 48 mulai dari 'Aroer, jang letaknja diatas
tebing sungai Arnon, sampai kegunung
Sirjon, jaitu gunung Hermon.
49 beserta seluruh Araba diseberang
Jarden, disebelah timurnja, dan sampai
ke Laut Araba dikaki lereng gunung
Pisga.
1 Maka Musa pun lalu memanggil
seluruh Israel dan berkata
kepada mereka: "Dengarkanlah,
hai Israel ketetapan-ketetapan dan
keputusan-keputusan jang kusampaikan
ketelingamu pada hari ini untuk
dipeladjari dan dipelihara, agar supaja
kamu melakukannja pula.

5

Ulangan 5.2–9
2 Jahwe
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Allah kita telah mengikat
perdjandjian dengan kita di Horeb.
3 Bukannja dengan nenek-mojang
kita Jahwe mengikat perdjandjian itu,
melainkan dengan kita, dengan kita
semuanja jang kini hidup dan hadir
disini.
4 Adapun Jahwe dengan berhadapan
muka telah berbitjara dengan kamu
digunung itu dari tengah-tengah api,
5 sedangkan aku berdiri antara
Jahwe dan kamu pada saat itu, untuk
mewartakan sabda Jahwe kepadamu,
karena kamu merasa takut kepada api
dan tidak naik keatas gunung, - dan Dia
bersabda:
6 Aku ini Jahwe Allahmu jang telah
mengantar engkau keluar dari negeri
Mesir, dari rumah perbudakan.
7 Djanganlah engkau mempunjai
allah-allah lain disampingKu.
8 Djanganlah engkau membuat patung
pahatan atau gambar apapun dari jang
ada dilangit diatas atau dibumi dibawah
atau didalam air dibawah bumi.
9 Djanganlah engkau bersembah sudjud atau berbakti kepada mereka,
sebab Aku, Jahwe Allahmu, adalah

Ulangan 5.10–14
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Allah jang tjemburu. Bagi mereka
jang membentji Aku, Aku membalas
kesalahan ajah pada anak-anaknja
sampai pada keturunan jang ketiga dan
keempat.
10 Tetapi Kulimpahkan rahmatKu
atas keseribu keturunan mereka
jang mentjintai Aku dan menepati
perintah-perintahKu.
11 Djanganlah engkau menggunakan
nama Jahwe Allahmu untuk hal
jang tidak sungguh-sungguh, sebab
Jahwe tidak melepaskan orang jang
menjalahgunakan namaNja dari
hukuman.
12 Peliharalah hari Sabbat supaja
engkau kuduskan, sebagaimana jang
telah diperintahkan kepadamu oleh
Jahwe Allahmu.
13 Enam hari lamanja engkau boleh
bekerdja dan melakukan segala
pekerdjaanmu,
14 tetapi hari ketudjuh adalah hari
istirahat untuk Jahwe Allahmu; maka
djanganlah melakukan pekerdjaan
apapun, engkau sendiri maupun anakmu
laki-laki dan perempuan atau hambamu
dan sahajamu, atau lembumu serta

Ulangan 5.15–21
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keledaimu, atau hewan lainnja, atau
pula orang asing jang tinggal didalam
pintugerbang kotamu, supaja hambamu
dan sahajamupun dapat mengaso
seperti engkau sendiri.
15 Hendaknja kauingat, bahwa engkau
pernah mendjadi budak dinegeri
Mesir, dan bahwa Jahwe Allahmu telah
menghantar engkau keluar dari sana
dengan tangan kuat dan lengan jang
terulurkan. Maka dari itu Jahwe Allahmu
memerintahkan kepadamu untuk
memelihara hari Sabbat.
16 Hormatilah ajah-ibumu, sebagaimana
jang telah diperintahkan kepadamu oleh
Jahwe Allahmu, supaja pandjanglah
hidupmu dan semuanja berdjalan baik
bagimu ditanah jang akan diberikan
Jahwe Allahmu kepadamu.
17 Djanganlah engkau membunuh;
18 pun pula djanganlah engkau
berzinah;
19 dan djanganlah engkau mentjuri;
20 dan djanganlah engkau naik saksi
palsu terhadap sesamamu;
21 djanganlah djuga engkau mengingini
isteri sesamamu, dan djangan
merindukan rumah sesamamu, atau

Ulangan 5.22–25
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ladangnja atau hambanja, sahajanja,
lembunja, keledainja atau barang
apapun djuga jang mendjadi milik
sesamamu.
22 Itulah sabda-sabda jang disampaikan
Jahwe kepada seluruh djemaahmu
digunung, dari tengah-tengah api,
awan dan kekelaman, dengan suara
njaring, tanpa tambahan apapun. Ia
menuliskannja pada dua loh batu, jang
diberikanNja kepadaku.
23 Adapun ketika kamu mendengar
suara itu dari tengah-tengah kekelaman,
sementara gunung itu bernjala-njala,
kamu lalu mendekati aku dengan
perantaraan sekalian kepala sukusukumu dan kaum tua-tua,
24 dan kamu berkata kepadaku:
'Lihatlah, Jahwe Allah kita telah
memperlihatkan kemuliaan dan
keagunganNja kepada kita, dan
suaraNjapun telah kita dengar dari
tengah-tengah api; maka hari ini kita
saksikan, bahwa terdjadilah Allah
berbitjara dengan manusia dan dia
masih tetap hidup djuga.
25 Karena demikian halnja, maka
mengapa kini kami toh harus mati?

Ulangan 5.26–29
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Sebab api besar ini akan menelan kami
habis-habis; djika kami mendengar
suara Jahwe, Allah kita, lebih lama lagi,
nistjaja kami akan mati!
26 Sebab machluk manakah jang telah
mendengar suara Allah jang hidup itu
berbitjara dari tengah-tengah api seperti
kita, dan masih selamat hidupnja?
27 Maka sebaiknja engkau sadjalah jang
mendekat dan mendengarkan segala
sesuatu jang disabdakan Jahwe Allah
kita, dan engkaulah jang menjampaikan
kepada kami apa jang disabdakan
Jahwe Allah kita kepadamu; maka
kami sanggup mendengarkan dan
mendjalankannja.
28 Karena Jahwe mendengar
perkataanmu ketika kamu berbitjara
dengan aku, maka Jahwe bersabda
kepadaku: 'Aku telah mendengar
perkataan bangsa ini jang mereka
sampaikan kepadamu; memang baiklah
semuanja jang mereka katakan itu.
29 Ah, sekiranja keadaan hati mereka
senantiasa demikian adanja: sehingga
takut kepadaKu dan berpegang teguh
pada segala perintahKu, agar semuanja

Ulangan 5.30–6.1
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berdjalan baik bagi mereka serta anakanak mereka untuk selama-lamanja!
30 Pergilah dan katakanlah kepada
mereka: Kembalilah kekemahkemahmu!
31 Namun engkau sendiri, berdirilah
tetap disini dekat Aku, supaja
Kumaklumkan kepadamu seluruh
perintah, segala ketetapan dan
keputusan jang harus kauadjarkan
kepada mereka, agar mereka
mendjalankannja dinegeri jang
akan Kuanugerahkan kepada mereka
untuk diduduki'.
32 Perhatikanlah dan lakukanlah
itu, sesuai dengan apa jang telah
diperintahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu; djangan menjimpang kekanan
atau kekiri.
33 Seluruh djalan jang diperintahkan
Jahwe Allahmu kepadamu hendaklah
kamu ikuti, supaja selamat hidupmu
dan baik djadinja dengan kamu serta
pandjanglah umurmu dinegeri jang akan
kamu duduki.
1 Inilah perintah-perintah,
inilah ketetapan-ketetapan dan
keputusan-keputusan jang telah
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Ulangan 6.2–5
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diperintahkan Jahwe Allahmu, untuk
diadjarkan kepadamu, sehingga kamu
mendjalankannja dinegeri jang sedang
kamu tudju untuk kamu duduki,
2 agar engkau takut kepada Jahwe
Allahmu, dengan berpegang pada
segala ketetapan dan perintahNja
jang kubebankan kepadamu; dan selain
engkau sendiri djuga anak serta tjutjumu
selama hidupmu, supaja pandjanglah
umurmu karenanja.
3 Maka dengarlah, hai Israel, dan
perhatikanlah hal itu supaja dapat
kaulaksanakan, agar segala sesuatu
berdjalan baik bagimu dan supaja
engkau bertambah amat banjak,
menurut apa jang telah dinjatakan
kepadamu oleh Jahwe, Allah nenekmojangmu, didalam negeri jang
beralirkan susu dan madu.
4 Dengarlah, hai Israel: Jahwe Allah kita
adalah Jahwe jang esa.
5 Maka hendaklah engkau mentjintai
Jahwe Allahmu dengan segenap hatimu;
dengan segenap djiwamu dan dengan
segala kekuatanmu.

Ulangan 6.6–11
6 Sabda-sabda
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jang pada hari ini
kuperintahkan kepadamu, hendaklah
tertjantum dalam hatimu,
7 hendaklah kauulangi kepada anakanakmu dan kautjeritakan kepada
mereka baik kalau sedang duduk
dirumahmu atau diluar kalau sedang
berdjalan; apabila engkau pergi tidur
maupun apabila engkau bangun.
8 Hendaklah kauikatkan pada tanganmu
sebagai tanda dan kaudjadikan ikat dan
didepan matamu;
9 dan tuliskanlah pada djenang-djenang
rumahmu serta pintu-pintu gerbangmu.
10 Maka, apabila Jahwe Allahmu sudah
mengantar engkau masuk kedalam
negeri jang menurut sumpahNja
kepada Abraham, Ishak dan Jakub,
nenek-mojangmu, akan dianugerahkan
kepadamu - dengan kota-kotanja jang
besar lagi indah jang tidak kaudirikan,
11 serta rumah-rumahnja penuh dengan
bermatjam-matjam barang jang tidak
kauisi; dengan sumur-sumur jang tidak
kaugali, pohon-pohon anggur dan zaitun
jang tidak kautanami - dan apabila
engkau sudah makan sampai kenjang,

Ulangan 6.12–18
12 berhati-hatilah,
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djangan sampai
engkau melupakan Jahwe jang telah
mengantar dikau keluar dari negeri
Mesir, dari rumah perbudakan.
13 Jahwe Allahmu harus kautakuti,
kepadaNjalah hendaknja engkau
berbakti dan demi namaNja mengangkat
sumpah-sumpahmu.
14 Djanganlah kamu menganut allahallah lain dari antara dewa-dewa bangsa
disekelilingmu,
15 - sebab Jahwe Allahmu, jang ada
ditengah-tengahmu, itu Allah jang
tjemburu, - supaja murka Jahwe
Allahmu djangan berkobar terhadapmu
sehingga Dia menumpas dikau dari
muka bumi.
16 Djanganlah kamu mentjobai Jahwe
Allahmu, sebagaimana pernah kamu
perbuat di Massa.
17 Hendaklah kamu perhatikan benarbenar perintah-perintah Jahwe Allahmu,
pun pula pernjataan-pernjataan
serta ketetapan-ketetapan jang telah
dibebankanNja kepadamu.
18 Hendaklah kamu melakukan apa
jang lurus dan baik dalam pandangan
Jahwe, supaja segala sesuatu berdjalan

Ulangan 6.19–23
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baik bagimu dan supaja engkau dapat
memasuki dan menduduki negeri
serba indah, jang telah didjandjikan
Jahwe dengan sumpah kepada
nenek-mojangmu,
19 dengan diusirNja segala musuhmu
dari depanmu, sebagaimana telah
disabdakan oleh Jahwe.
20 Apabila anakmu kemudian bertanja
kepadamu: 'Pernjataan-pernjataan,
ketetapan-ketetapan dan keputusankeputusan apakah itu, jang telah
dibebankan kepadamu oleh Jahwe Allah
kita?',
21 maka hendaklah engkau mendjawab
kepada anakmu: 'Dahulu kita ini pernah
mendjadi budak Parao di Mesir, tetapi
Jahwe telah mengantar kita keluar dari
Mesir itu dengan tangan kuat.
22 Didepan mata kita Jahwe membuat
tanda-tanda dan mukdjidjat-mukdjidjat
jang besar dan serba buruk bagi Mesir
dan Parao serta seluruh rumahnja.
23 Tetapi kita diantarkanNja keluar dari
sana untuk dibawa masuk kedalam
negeri, jang menurut sumpahNja kepada
nenek-mojang kita diberikanNja kepada
kita.

Ulangan 6.24–7.2
24 Dan
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Jahwe memerintahkan kepada
kita supaja mendjalankan segala
ketetapan-ketetapan itu dan supaja
takut kepada Jahwe Allah kita, demi
kesedjahteraan kita dan supaja hidup
kita terdjamin olehNja, sebagaimana
halnja sekarang ini.
25 Maka kebenaran kita akan
berupa seperti berikut: bahwa kita
memperhatikan serta melaksanakan
pula seluruh perintah itu dihadapan
Jahwe Allah kita, sebagaimana jang
telah diperintahkanNja kepada kita'.
1 Sekali Jahwe Allahmu telah
membawa engkau masuk kedalam
negeri, jang sedang kau tudju untuk
kaududuki, dan Ia telah mengusir banjak
bangsa dari depanmu; kaum Chet,
Girgasji, Amori, Kanaan, Perizzi, Chiwwi
dan Jebusi, tudjuh bangsa jang lebih
banjak dan lebih kuat daripadamu,
2 dan Jahwe Allahmu telah menjerahkan
mereka kepadamu, sehingga mereka
telah kaupukul, maka haruslah engkau
sungguh-sungguh mendjatuhkan kutukpembasmian atas mereka. Djanganlah
kauikatkan perdjandjian dengan mereka
atau kautaruh kasihan terhadap mereka.
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Ulangan 7.3–7
3 Djangan

44

pula kauadakan pertalian
perkawinan dengan mereka; puteriputerimu djanganlah kauberikan kepada
putera-putera mereka, atau puteri-puteri
mereka kauambil bagi putera-puteramu;
4 sebab mereka akan mendjauhkan
putera-puteramu daripadaKu sehingga
akan berbakti kepada dewa-dewa
lain, dan amarah Jahwe akan berkobar
terhadapmu dan akan menumpas engkau
dalam waktu sesingkat-singkatnja.
5 Tetapi beginilah hendaknja kamu
berbuat terhadap mereka: mezbahmezbah mereka harus kamu robohkan,
tugu-tugu keramat mereka harus kamu
remukkan, tiang-tiang pemudjaan
mereka haruslah kamu tebang dan
patung-patung mereka pun kamu bakar
habis.
6 Sebab engkau itu bangsa jang sutji
bagi Jahwe Allahmu; engkaulah jang
dipilih Jahwe Allahmu mendjadi bangsa
milikNja sendiri dari antara segala
bangsa dimuka bumi.
7 Bukan karena djumlahmu lebih banjak
daripada semua bangsa lainnja maka
Jahwe terpikat kepadamu dan memilih

Ulangan 7.8–11

45

kamu; - kamu malahan bangsa jang
terketjil dari sekalian bangsa 8 tetapi karena Jahwe tjinta kepadamu
dan berpegang pada sumpahNja jang
pernah diikrarkanNja kepada nenekmojangmu, maka Jahwe mengantar
kamu keluar dengan tangan kuat,
sambil melepaskan kamu dari rumah
perbudakan, dari genggaman Parao,
radja Mesir.
9 Djadi maklumlah engkau, bahwa
Jahwe Allahmu itu Allah jang benar,
Allah jang setia dan jang berpegang
pada perdjandjian serta kasih-mesraNja
terhadap siapa jang mentjintai Dia dan
memperhatikan perintah-perintahNja,
sampai ribuan keturunan.
10 Tetapi dihadapan orang-orang
jang membentji Dia, Ia melakukan
pembalasan dengan membinasakannja;
Ia tidak menunda-nunda bertindak
terhadap mereka jang membentji Dia,
orang itu sendiri akan menjaksikan
pembalasanNja.
11 Maka perhatikanlah perintahperintah, ketetapan-ketetapan dan
keputusan-keputusan jang hari ini

Ulangan 7.12–15
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kuperintahkan kepadamu sebagai hal
jang harus kaudjalankan.
12 Maka karena engkau mendengarkan
keputusan-keputusan itu dan berpegang
padanja serta melaksanakannja, maka
Jahwe Allahmu akan berpegang djuga
pada perdjandjian dan kasih-mesra
terhadapmu jang telah dinjatakanNja
dengan sumpah kepada nenekmojangmu.
13 Ia akan mentjintai, memberkati
dan memperbanjak engkau; Ia akan
memberkati buah rahimmu dan
hasil tanahmu: gandum, anggur
dan minjakmu, pun pula kandungan
lembu-lembu dan berkembang-biaknja
domba-dombamu, jang menurut
sumpahNja kepada nenek-mojangmu
akan dianugerahkan kepadamu.
14 Engkau akan ditjurahi berkat lebih
banjak dari segala bangsa lainnja; tak
akan terdapat jang mandul diantara
orang-orang, prija atau wanita, maupun
diantara ternakmu.
15 Jahwe akan mendjauhkan segala
penjakit daripadamu dan satupun
dari bentjana-bentjana Mesir
jang buruknja kaukenal, tak akan

Ulangan 7.16–19
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ditimpakanNja kepadamu, tetapi Ia akan
mendatangkannja kepada semua orang
jang membentjimu.
16 Djadi engkau harus memusnahkan
segala bangsa jang akan diserahkan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu;
djanganlah engkau mengasihani
mereka, apalagi djanganlah engkau
berbakti kepada dewa-dewa mereka,
sebab perbuatan itu akan mendjadi
perangkap bagimu.
17 Barangkali engkau nanti akan
berkata dalam hatimu: 'Bangsa-bangsa
itu lebih banjak djumlahnja daripadaku,
bagaimana aku djadi mengusir mereka?'
18 Djangan engkau takut kepada
mereka, tetapi ingatlah benar-benar
apa jang telah diperbuat Jahwe Allahmu
terhadap Parao serta seluruh Mesir;
19 tjobaan-tjobaan besar jang telah
kausaksikan dengan matamu sendiri,
tanda-tanda dan mukdjidjat-mukdjidjat,
tangan kuat dan lengan jang terulurkan,
itulah tjara Jahwe pernah mengantar
engkau keluar. Demikian pula Jahwe
Allahmu akan bertindak terhadap segala
bangsa jang kautakuti.

Ulangan 7.20–24
20 Ketjuali
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itu Jahwe Allahmu akan
mendatangkan tabuhan-tabuhan kepada
mereka, hingga orang-orang jang masih
tersisa dan bersembunji daripadamu
tewas djuga.
21 Djangan gementar terhadap mereka,
sebab Jahwe Allahmu ada ditengahtengahmu: Allah jang agung dan
dahsjat.
22 Adapun tjara Jahwe Allahmu
mengusir bangsa-bangsa itu
dari depanmu ialah sedikit demi
sedikit, engkau tidak akan berhasil
menghantjurkan mereka dalam waktu
jang singkat, agar binatang-binatang liar
djangan memperbanjak diri lebih tjepat
daripada engkau.
23 Tetapi Jahwe Allahmu akan
menjerahkan mereka kepadamu dan
mendatangkan kebingungan besar
kepada mereka, sampai mereka
tertumpas.
24 Radja-radja mereka akan
diserahkanNja kedalam tanganmu,
dan nama mereka akan kauhapus dari
kolong langit. Tidak seorangpun akan
bertahan didepanmu, sampai mereka
tertumpas olehmu.

Ulangan 7.25–8.2
25 Patung
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dewa-dewa mereka hendaklah
kamu bakar habis. Perak dan emas jang
ada padanja djanganlah kauinginkan
dan kauambil bagi dirimu sendiri, supaja
djangan engkau terdjebak olehnja,
sebab hal itu merupakan kekedjian bagi
Jahwe Allahmu.
26 Djanganlah pula kaubawa salah
suatu barang jang kedji kedalam
rumahmu, sehingga engkau sendiripun
kena kutukan djuga. Adapun itu harus
sungguh-sungguh kaupandang sebagai
hal jang djidjik dan kedji, karena itu
barang jang haram.
1 Keseluruhan perintah-perintah jang
hari ini kubebankan kepadamu,
hendaklah kamu pegang teguh dan kamu
laksanakan, supaja selamat hidupmu
lagi diperbanjak djumlahmu sampai
engkau masuk menduduki negeri, jang
telah didjandjikan Jahwe dengan sumpah
kepada nenek-mojangmu.
2 Ingat djuga akan seluruh djalan
jang kautempuh atas perintah Jahwe
Allahmu selama empatpuluh tahun ini
digurun, untuk membuat engkau merasa
ketjil serta mengudji engkau, supaja
diketahuiNja apa jang hidup didalam
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Ulangan 8.3–7
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hatimu: sungguhkah engkau akan
berpegang pada perintah-perintahNja
atau tidak.
3 Maka dari itu Ia merendahkan
hatimu dengan membuat engkau
merasa lapar, dan memberi engkau
makan manna, jang belum diketahui
olehmu maupun oleh nenek-mojangmu,
untuk menginsjafkan dikau, bahwa
manusia hidup bukannja dari roti sadja,
melainkan bahwa ia hidup dari segala
sesuatu jang keluar dari mulut Jahwe.
4 Badju jang kaupakai tidak sampai
mendjadi usang dan kakimu tidak
membengkak selama empatpuluh tahun
ini.
5 Maka insjaflah sedalam-dalamnja,
bahwa Jahwe Allahmu memperbaiki
tingkahmu seperti halnja seseorang jang
memperbaiki tingkah-laku anaknja,
6 dan berpeganglah pada perintahperintah Jahwe Allahmu, sehingga
engkau menempuh djalan-djalanNja dan
takut kepadaNja.
7 Sebab Jahwe Allahmu bersiap untuk
membawa engkau masuk kedalam
negeri jang serba baik, negeri jang
penuh anak-sungai, mata-air dan
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perairan-perairan jang membual
dilembah-lembah dan digunung-gunung;
8 negeri penuh gandum dan djelai,
pokok anggur, pohon ara dan delima;
negeri dengan banjak pohon-pohon
zaitun, minjak dan madu,
9 negeri tempat engkau akan makan
rotimu tiada dengan menghemat dan
dimana engkau tidak akan kekurangan
apa sadja; negeri jang batu-batunja
berbidji besi, pun dari gunung-gunungnja
akan kaugali perunggu.
10 Engkau akan makan sampai kenjang
dan memudji Jahwe Allahmu karena
negeri baik jang dianugerahkanNja
kepadamu itu.
11 Berhati-hatilah engkau, djangan
sampai melupakan Jahwe Allahmu
dengan melalaikan perintah-perintah,
keputusan-keputusan dan ketetapanketetapanNja, jang hari ini kubebankan
kepadamu,
12 supaja - apabila engkau makan
sampai kenjang, membangun rumahrumah jang bagus serta mendiaminja,
13 dan apabila ternakmu besar dan ketjil
telah mendjadi banjak djumlahnja, dan
perak serta emasmu bertumpuk-tumpuk,
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pun segala apa jang kaupunjai telah
bertambah, 14 djangan sampai mendjadi tinggi
hatimu sehingga engkau melupakan
Jahwe Allahmu, jang telah mengantar
engkau keluar dari negeri Mesir, dari
rumah perbudakan,
15 Dialah jang telah membimbing
engkau pada perdjalananmu digurun
jang luas lagi dahsjat itu, dengan
ular-ularnja jang pedas gigitannja,
dengan kaladjengkingnja dan buminja
jang kersang tanpa air. Dialah jang telah
membuat air memantjur bagimu dari
batukarang jang keras;
16 jang digurun memberi engkau
makan manna, jang belum dikenal
oleh nenek-mojangmu, untuk membuat
engkau merasa ketjil serta mengudji
engkau dan untuk achirnja berbuat baik
kepadamu.
17 Djangan berkata dalam hatimu:
'Tenagaku dan kekuatan tangankulah
jang mengerdjakan keunggulan ini
bagiku';
18 melainkan hendaklah engkau ingat
akan Jahwe Allahmu, sebab Dialah
jang memberi engkau kekuatan untuk
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mentjapai keunggulan dengan maksud
mau meneguhkan perdjandjian, jang
telah dipersumpahkanNja kepada
nenek-mojangmu, sebagaimana ternjata
pada hari ini.
19 Padahal apabila engkau samasekali
melupakan Jahwe Allahmu, dan
mengikuti dewa-dewa lain dengan
berbakti dan bersembah-sudjud kepada
mereka, maka kutandaskan hari ini
kepada kamu, bahwa pastilah kamu
akan tewas;
20 (8-19) seperti halnja dengan
bangsa-bangsa jang telah ditewaskan
Jahwe karenamu, maka kamupun akan
tewas pula, akibat kamu tidak mau
mendengarkan suara Jahwe Allahmu.
1 Dengarlah, hai Israel! Kini engkau
akan menjeberangi sungai Jarden,
untuk pergi menduduki wilajah bangsabangsa jang lebih besar dan lebih kuat
daripadamu, jaitu kota-kota besar jang
bentengnja mendjulang sampai kelangit,
2 pun pula suatu bangsa jang besar dan
tinggi badannja: kaum Anakit; engkau
telah mengenal mereka dan telah
mendengar perkataan orang: 'Siapa
dapat bertahan dihadapan kaum Anak?'

9
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sekarang ini, bahwa Jahwe
Allahmu sendiri berdjalan didepanmu
laksana api jang makan habis. Ia akan
menumpas mereka dan menaklukkan
mereka didepanmu, maka dalam waktu
sedjenak sadja engkau akan menduduki
wilajah mereka dan menumpas mereka,
sesuai dengan apa jang disabdakan
Jahwe kepadamu.
4 Namun, apabila Jahwe Allahmu telah
mengusir mereka dari depanmu, djangan
engkau berkata dalam hatimu: 'Karena
kelurusan hidupku Jahwe telah membuat
aku masuk dan menduduki negeri ini',
sebab Jahwe mengusir bangsa-bangsa
itu dari depanmu karena kesalahan
mereka.
5 Bukan karena kelurusan hidupmu
atau ketulusan hatimu engkau pergi
menduduki negeri mereka, melainkan
karena kesalahan mereka Jahwe
Allahmu mengusir bangsa-bangsa
itu dari depanmu, pun pula untuk
meneguhkan sabda jang telah
dipersumpahkan Jahwe Allahmu kepada
nenek-mojangmu Abraham, Ishak dan
Jakub.
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hendaknja kauinsjafi, bahwa
bukan karena kelurusanmu oleh Jahwe
Allahmu diberikan negeri jang serba
indah itu kepadamu supaja kaududuki,
sebab engkau ini adalah bangsa jang
berkeras kepala.
7 Ingatlah benar! Djangan lupa bahwa
engkau telah membangkitkan murka
Jahwe Allahmu digurun. Semendjak hari
engkau keluar dari negeri Mesir sampai
kamu sampai ketempat ini, kamu terus
memberontak terhadap Jahwe.
8 Bahkan di Horebpun kamu telah
membangkitkan murka Jahwe, maka
begitu hebat amarahNja, sehingga Ia
mau menumpas kamu.
9 Sesudah aku naik gunung Horeb
untuk menerima loh-loh batu, loh-loh
perdjandjian jang diikat Jahwe dengan
kamu, maka aku tinggal diatas gunung
itu empatpuluh hari empatpuluh malam
lamanja, tanpa makan roti dan tanpa
minum air.
10 Lalu Jahwe memberi aku kedua
loh batu, jang ditulis djari Allah dan
jang memuat sabda-sabda lengkap,
sebagaimana disampaikan Jahwe
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digunung kepadamu dari tengah-tengah
api, pada hari perkumpulan djemaah.
11 Adapun sesudah empatpuluh hari
empatpuluh malam itu Jahwe memberi
aku kedua loh batu, jaitu loh-loh
perdjandjian.
12 Kemudian Jahwe bersabda kepadaku:
'Bangkitlah, lekas-lekas turunlah dari
tempat ini, sebab bangsamu jang
kaupimpin keluar dari Mesir, telah
melakukan jang buruk; dalam waktu
singkat sadja mereka telah menjimpang
dari djalan jang Kuperintahkan kepada
mereka: mereka telah membuat patung
tuangan'.
13 Pula Jahwe bersabda kepadaku:
'Aku telah memandang bangsa ini,
maka ternjatalah mereka bangsa jang
berkeras kepala.
14 Biarkanlah Aku menumpas mereka
dan menghapus nama mereka dari
kolong langit; lalu engkau akan
Kudjadikan bangsa jang lebih kuat dan
lebih besar daripada mereka'.
15 Sesudah itu aku berpaling dan
turun dari gunung, jang berkobar-kobar
apinja; dan kedua loh perdjandjian itu
ada dikedua tanganku.
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aku memandang dan ternjatalah
kamu telah berbuat dosa terhadap
Jahwe Allahmu; kamu telah membuat
anaklembu tuangan, lekas benar
kamu menjimpang dari djalan jang
diperintahkan Jahwe kepadamu.
17 Maka aku berpegang pada kedua
loh itu, lalu kulemparkan dengan kedua
tanganku dan kupatahkannja didepan
matamu.
18 Sesudah itu aku bersudjud dihadapan
Jahwe seperti pada pertama kalinja,
selama empatpuluh hari empatpuluh
malam, tanpa makan roti dan tanpa
minum air, karena segala dosa jang
telah kamu lakukan dengan membuat
apa sadja jang djahat dihadapan Jahwe
hingga menjakiti hatiNja.
19 Adapun sebabnja ialah karena aku
takut akan murka dan kegemaran Jahwe
jang ditaruhnja terhadap dirimu, sampai
Ia mau menumpas kamu. Tetapi kali
inipun Jahwe mendengarkan daku.
20 Kepada Harun djuga berkobarlah
murka Jahwe dengan amat sangatnja,
hingga Ia mau menumpas dia. Oleh
karena itu aku berdoa pula untuk Harun
ketika itu.
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hasil dosa jang kamu perbuat,
jaitu anaklembu tadi, kuambil dan
kubakar dalam api, lalu kuhantjurkan
dan kuremukkan benar-benar sampai
mendjadi halus seperti debu; maka
debunja pun kulemparkan kedalam air
sungai jang turun dari gunung.
22 Djuga di Tabera, di Massa dan
di Kibrot hat-Taawa kamu terus
membangkitkan murka Jahwe.
23 Dan tatkala Jahwe menjuruh kamu
pergi dari Kadesj-Barnea dengan
memerintahkan: 'Berangkatlah dan
dudukilah negeri jang Kuanugerahkan
kepadamu!', maka kamu menentang
firman Jahwe Allahmu; kamu tidak
pertjaja kepadaNja pun pula tidak
mendengarkan suaraNja.
24 Kamu terus memberontak terhadap
Jahwe sedjak aku mengenal kamu.
25 Tetapi aku bersudjud dihadapan
Jahwe - selama empatpuluh hari
empatpuluh malam bersudjudlah aku
- karena Jahwe telah bersabda akan
menumpas kamu.
26 Maka aku berdoa kepada Jahwe
dengan kata-kata ini: "Tuhanku Jahwe,
djangan kiranja membinasakan umatMu
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dan milik-pusakaMu ini, jang telah
Kautebus dengan keagunganMu dan
jang telah Kaubawa keluar dari Mesir
dengan tangan kuat.
27 Ingatlah akan hamba-hambamu
Abraham, Ishak dan Jakub; djangan
memandang ketegaran bangsa ini atau
kedjahatannja serta dosanja,
28 djangan sampai terdjadi orang-orang
dinegeri, dari tempat kami telah
Kauantar keluar, berkata: 'Adapun Jahwe
tidak mampu membawa mereka masuk
kedalam negeri jang didjandjikanNja
kepada mereka; tetapi karena Ia
membentji mereka maka Ia telah
membawa mereka keluar untuk
membunuh mereka digurun'.
29 Padahal mereka itu adalah umatMu
dan milik-pusakaMu, jang telah Kaubawa
keluar dengan kekuatanMu jang besar
dan dengan lengan terulur".
1 Pada waktu itu Jahwe bersabda
kepadaku: 'Pahatlah dua loh batu
seperti jang dahulu, naiklah kepadaku
digunung dan buatlah peti kaju;
2 maka pada loh-loh itu akan Kutuliskan
firman-firman seperti jang termaktub
pada loh-loh jang dahulu, jang telah
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kaupatahkan; lalu hendaklah kautaruh
dalam peti itu'.
3 Maka kubuat sebuah peti dari kaju
akasia dan kupahat dua loh batu seperti
jang dahulu; kemudian aku mendaki
gunung dengan membawa kedua loh itu
ditanganku.
4 Dan pada loh-loh itu dituliskanNja
tulisan jang sama dengan jang dahulu,
jaitu kesepuluh firman jang pernah
disampaikan kepadamu oleh Jahwe
diatas gunung dari tengah-tengah api,
pada hari umat dikumpulkan. Lalu Jahwe
memberikannja kepadaku.
5 Sesudah itu aku berpaling dan turun
dari gunung; loh-loh itu pun kutaruh
kedalam peti jang telah kubuat dan
masih tetap ada didalamnja, sesuai
dengan perintah Jahwe kepadaku.
6 Kemudian orang-orang Israel bertolak
dari Beerot-bene-Jaakan ke Mosera.
Disitulah Harun meninggal dan ditempat
itupun ia dikuburkan; maka Eleazar,
puteranja, menerima djabatan imam
akan gantinja.
7 Dari sana mereka berangkat ke
Gudgod dan dari Gudgod ke Jotbah,
suatu daerah jang banjak aliran-airnja.

Ulangan 10.8–12
8 Ketika

61

itu Jahwe memilih suku Levi
untuk mengangkat Peti Perdjandjian
Jahwe, pun pula untuk berdiri dihadapan
Jahwe guna melajaniNja, dan untuk
memberi berkat atas namaNja, sampai
dewasa ini.
9 Oleh karena itu Levi tidak mendapat
bagian atau milik-pusaka bersama
saudara-saudaranja. Jahwe mendjadi
milik-pusakanja, sebagaimana Jahwe
Allahmu telah bersabda kepadanja.
10 Adapun aku berdiri diatas gunung,
seperti pada pertama kalinja, selama
empatpuluh hari empatpuluh malam;
maka djuga kali ini Jahwe mendengarkan
daku: Jahwe meninggalkan niatNja untuk
membinasakan dikau.
11 Sesudah itu Jahwe bersabda
kepadaku: 'Bangkitlah dan madjulah
kedepan bangsa untuk berangkat
bersama-samanja, supaja mereka
memasuki dan menduduki negeri jang
akan Kuanugerahkan kepada mereka,
menurut apa jang Kusumpahkan kepada
nenek-mojang mereka.
12 Djadi, hai Israel, apakah jang
sekarang diminta Jahwe Allahmu
daripadamu, selain supaja engkau takut
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akan Jahwe Allahmu, dengan berdjalan
pada segenap djalanNja; lagi supaja
engkau tjinta kepadaNja serta berbakti
kepada Jahwe Allahmu dengan seluruh
hatimu dan seluruh djiwamu;
13 dan supaja engkau berpegang
pada perintah-perintah dan ketetapanketetapan Jahwe, jang hari ini
kubebankan kepadamu, agar semuanja
berdjalan baik bagimu.
14 Lihatlah, Jahwe Allahmu itu berkuasa
atas langit, sampai dengan langit jang
diatas segala langit, pun pula atas bumi
dengan segala isinja.
15 Namun, hanja pada nenekmojangmulah Jahwe mengikat Diri untuk
menundjukkan tjintaNja kepada mereka:
maka keturunan mereka - jaitu kamu
sendiri - dipilihNja dari antara sekalian
bangsa, sebagaimana halnja pada hari
ini.
16 Maka keratlah kulit hatimu dan
djangan bersitegang leher lagi.
17 Sebab Jahwe Allahmu adalah Allah
jang melebihi segala allah dan Tuhan
jang melebihi segala tuhan, Allah jang
agung, kuat dan dahsjat, jang tidak
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pandang orang dan tidak menerima
suap;
18 jang memberikan haknja kepada
jatim-piatu dan djanda serta menaruh
tjinta kepada penumpang, dengan
memberikan roti dan pakaian kepadanja.
19 Maka hendaklah kamu menaruh tjinta
pula kepada para penumpang, sebab
kamupun pernah mendjadi penumpang
dinegeri Mesir.
20 Jahwe Allahmu hendaklah kautakuti,
kepadaNja hendaklah engkau berbakti,
padaNja engkau harus melekat dan atas
namaNja haruslah engkau bersumpah.
21 Dialah pudjianmu dan Dia
adalah Allahmu, jang bagimu telah
mengerdjakan hal-hal besar dan
dahsjat, jang telah kausaksikan sendiri.
22 Berdjumlah tudjuhpuluh djiwa
nenek-mojangmu bertolak ke Mesir,
padahal sekarang ini Jahwe Allahmu
telah membuat engkau mendjadi banjak
laksana bintang-bintang dilangit.
1 Hendaklah engkau mentjintai
Jahwe Allahmu, dan senantiasa
mengindahkan pedoman-pedomanNja:
ketetapan-ketetapan, keputusankeputusan dan perintah-perintahNja.
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haruslah kamu sekarang
insjaf, bahwa jang bersangkutan
bukanlah anak-anakmu. Mereka itu
tidak mengetahui dan tidak menjaksikan
bagaimana Jahwe Allahmu menertibkan
semuanja: keagunganNja, tanganNja
jang kuat, lenganNja jang terulur,
3 tanda-tanda serta perbuatanperbuatan jang dikerdjakanNja dipusat
negeri Mesir kepada Parao, radja Mesir,
dan kepada seluruh negerinja;
4 pun pula apa jang telah dilakukanNja
terhadap tentara Mesir dengan
kuda-kuda serta kereta-keretanja:
bagaimana ia menumpahkan air Laut
Buluh terhadap mereka, ketika mereka
mengedjar kamu, dan bagaimana Jahwe
membinasakan mereka sampai dewasa
ini.
5 Lagipula apa jang telah dilakukanNja
kepadamu digurun, sampai kamu tiba
ditempat ini;
6 dan apa jang telah diperbuatNja
terhadap Datan dan Abiram, anak-anak
Eliab bin Ruben: bagaimana bumi
membuka lebar mulutnja dan menelan
mereka bersama keluarga-keluarganja,
kemah-kemahnja dan segala benda jang
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mendjadi hak-miliknja ditengah-tengah
seluruh Israel.
7 Sebab kamulah jang menjaksikan
dengan mata kepalamu seluruh karja
besar, jang telah diperbuat oleh Jahwe.
8 Djadi berpeganglah pada seluruh
perintah jang hari ini kubebankan
kepadamu, supaja kamu mendjadi kuat
dan dapat masuk serta menduduki
negeri, jang sedang kamu tudju untuk
kami peroleh mendjadi milikmu;
9 pun pula supaja pandjanglah hari-hari
hidupmu ditanah jang, menurut sumpah
Jahwe kepada nenek-mojangmu, akan
dianugerahkanNja kepada mereka
bersama dengan keturunan mereka;
suatu negeri jang beralirkan susu dan
madu.
10 Sebab negeri jang kau tudju untuk
kau duduki itu bukanlah seperti negeri
Mesir jang telah kamu tinggalkan, ialah
jang setelah kautaburi perlu kauairi
dengan gerak-kaki, seolah-olah kebun
sajuran.
11 Tetapi negeri jang kamu tudju itu
untuk kamu duduki, ialah negeri jang
ada gunung dan lembahnja dan jang
mendapat air hudjan dari langit;
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jang dipelihara oleh Jahwe
Allahmu. Tetaplah pandangan Jahwe
Allahmu tertudju kepadanja, dari
permulaan sampai achir tahun.
13 Padahal, djika kamu benar-benar
mendengarkan perintah-perintah jang
kini kubebankan kepadamu, dengan
mentjintai Jahwe Allahmu dan berbakti
kepadaNja dari segenap hati dan
segenap djiwamu,
14 nistjaja akan Kuberikan hudjan untuk
tanahmu pada waktu jang tepat, hudjan
awal dan hudjan achir, sehingga engkau
dapat memungut gandum, anggur dan
minjakmu;
15 lagipula akan Kuberikan rumput
dipadangmu bagi ternakmu, sehingga
engkau dapat makan sampai kenjang.
16 Maka berhati-hatilah kamu, djangan
sampai hatimu terbudjuk untuk
menjeleweng dengan berbakti kepada
dewa-dewa lain dan bersembah-sudjud
kepada mereka.
17 Kalau begitu, maka murka Jahwe
akan berkobar terhadap kamu dan
Ia akan menutup langit, sehingga
tiada lagi hudjan turun, tanah tidak
memberikan hasilnja dan dalam waktu
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sesingkat-singkatnja kamu binasa lenjap
dari negeri serba indah, jang akan
dianugerahkan Jahwe kepadamu.
18 Oleh sebab itu perkataanku ini
hendaklah kamu taruh dalam hatimu dan
djiwamu; hendaklah kamu mengikatnja
sebagai tanda pada tanganmu serta
mendjadikannja ikat-dahi didepan
matamu.
19 Hendaklah hal itu kamu adjarkan
kepada anak-anakmu sambil
membitjarakannja apabila engkau
duduk dirumah maupun sedang
berdjalan diluar, apabila engkau pergi
tidur dan apabila engkau bangun.
20 Hendaklah itu kautuliskan pada
djenang-djenang rumahmu dan
pintu-pintu gerbangmu,
21 agar supaja kamu beserta anakanakmu berumur pandjang dinegeri jang,
menurut sumpah Jahwe kepada nenekmojangmu, akan dianugerahkanNja
kepada mereka, selama langit berada
diatas bumi.
22 Sebab, apabila kamu sungguhsungguh berpegang pada seluruh
perintah ini, jang pelaksanaannja
kubebankan kepadamu, dengan
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mentjintai Jahwe Allahmu, berdjalan
disegala djalanNja serta melekat
kepadaNja,
23 maka Jahwe akan mengusir segala
bangsa itu dari depanmu, sehingga
kamu akan menduduki wilajah bangsabangsa jang lebih besar dan lebih kuat
daripadamu.
24 Tiap-tiap tempat jang diindjak
telapak kakimu, akan mendjadi milikmu:
mulai dari gurun sampai kegunung
Libanon, mulai dari sungai, jakni Efrat,
sampai kelaut disebelah barat akan
meluaslah wilajahmu.
25 Tiada seorangpun akan dapat
bertahan terhadapmu. Jahwe Allahmu
akan mendatangkan rasa kedjut dan
takut terhadapmu atas seluruh negeri
jang kauindjak, sebagaimana jang telah
didjandjikanNja kepadamu.
26 Lihatlah, hari ini kutaruh didepanmu
berkat dan kutuk:
27 Berkat, djika kamu mendengarkan
perintah-perintah Jahwe Allahmu, jang
kini kubebankan kepadamu.
28 Kutuk, djika kamu tidak
mendengarkan perintah-perintah Jahwe
Allahmu, dan menjimpang dari djalan
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jang sekarang kuperintahkan kepadamu,
dengan menganut dewa-dewa lain jang
tidak kamu kenal.
29 Padahal, apabila Jahwe Allahmu
sudah membawa engkau masuk
kedalam negeri jang sedang kauarah
akan mendudukinja, maka berkat itu
hendaknja kautaruh diatas gunung
Garizim dan kutuk diatas gunung Ebal.
30 Bukankah kedua-duanja terletak
diseberang Jarden dibelakang djalanbarat, didalam negeri orang-orang
Kanaan jang diam di Araba, berhadapan
dengan Gilgal dekat pohon berangan
More.
31 Karena kini kamu hendak
menjeberangi sungai Jarden, untuk
masuk dan menduduki negeri jang
akan dianugerahkan kepadamu oleh
Jahwe Allahmu. Kamu memang akan
menduduki dan mendiaminja.
32 Maka perlulah kamu indahkan dan
kamu tepati segala ketetapan-ketetapan
dan keputusan-keputusan jang telah
kukemukakan kepadamu pada hari ini.
1 Inilah ketetapan-ketetapan
dan keputusan-keputusan jang
hendaknja kamu indahkan serta kamu
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laksanakan dinegeri jang dianugerahkan
kepadamu oleh Jahwe, Allah nenekmojangmu, supaja kamu duduki selama
kamu hidup dibumi.
2 Hendaklah kamu binasakan sehabishabisnja segala tempat dimana
bangsa-bangsa, jang wilajahnja akan
kamu duduki itu, pernah berbakti kepada
dewa-dewa mereka digunung-gunung
tinggi, dibukit-bukit dan dibawah
tiap-tiap pohon rindang.
3 Runtuhkanlah mezbah-mezbah
mereka, patahkanlah tugu-tugu keramat
mereka, bakarlah tiang-tiang pemudjaan
mereka sampai habis, tebangkanlah
patung dewa-dewa mereka dan
hapuskanlah nama mereka dari tempat
itu.
4 Adapun kamu djanganlah berbuat
hal-hal sematjam itu bagi Jahwe
Allahmu.
5 Tetapi hanja ketempat, jang akan
dipilih Jahwe Allahmu dari seluruh
suku-sukumu untuk menaruh namaNja
padanja dan untuk bersemajam disana,
hendaklah kamu pergi mentjariNja.
6 Kesana hendaklah kamu bawa kurban
bakarmu serta kurban sembelihanmu,
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bagian sepersepuluh dan sumbangan
baktimu, persembahan jang diikrarkan
maupun jang sukarela, anak-sulung
ternakmu besar dan ketjil.
7 Disana hendaklah kamu makan
dihadapan Jahwe Allahmu dan
bersukatjita, dengan semua apa jang
dihasilkan tanganmu, kamu beserta
keluargamu jang telah diberkati oleh
Jahwe Allahmu.
8 Djadi kamu tidak boleh melakukan
semuanja seperti jang kini kita lakukan
disini: tiap-tiap orang berbuat apa jang
dirasanja benar.
9 Sebab sampai sekarang kamu belum
tiba ditempat istirahat dan milik-pusaka,
jang akan dianugerahkan Jahwe Allahmu
kepadamu.
10 Tetapi setelah kamu menjeberangi
sungai Jarden dan diam dinegeri jang
hendak diberikan oleh Jahwe Allahmu
kepada kamu sebagai pusaka, dan
setelah Ia memberi kamu ketenteraman
dari segala musuh disekitarmu sehingga
kamu diam dengan aman-sentosa,
11 maka tempat jang akan dipilih
Jahwe Allahmu untuk menghadlirkan
namaNja disana, itulah jang harus
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kaudatangi untuk membawa semuanja
jang kuperintahkan kepadamu: kurban
bakar dan kurban sembelihanmu, bagian
sepersepuluh dan sumbangan baktimu,
serta segala persembahan terpilih jang
kamu ikrarkan kepada Jahwe.
12 Hendaklah kamu bersukatjita
dihadapan Jahwe Allahmu, kamu sendiri
beserta putera-puterimu, hamba dan
sahajamu, pun pula levita jang diam
didalam kotamu, sebab dia tidak
mempunjai bagian atau milik-pusaka
beserta dengan kamu.
13 Berhati-hatilah engkau, djangan
sampai kaupersembahkan kurbankurban bakarmu disembarang tempat
jang kaupandang lajak,
14 melainkan hanja ditempat jang
akan dipilih Jahwe didaerah salah
satu sukumu; disana hendaklah
kaupersembahkan kurban-kurban
bakarmu, dan disana hendaklah
kaulakukan semuanja jang
kuperintahkan kepadamu.
15 Namun engkau boleh menjembelih
dan makan daging sekehendakmu,
sekedar berkat jang dianugerahkan
Jahwe Allahmu kepadamu, ditiap-tiap
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tempat-tinggalmu; baik orang nadjis
maupun orang tahir boleh makan daging
itu, seperti halnja dengan daging kidjang
dan rusa.
16 Hanja darahnja tidak boleh kamu
makan, tetapi harus kautjurahkan
ketanah seperti air.
17 Namun, ditempat-tinggalmu sekalikali djangan engkau makan sumbangan
sepersepuluh dari gandum, anggur
atau minjakmu, atau pula anak-sulung
dari ternakmu besar dan ketjil, atau
apa sadja dari persembahan-djandji
jang termasuk ikrarmu, maupun dari
persembahan sukarela atau sumbangan
baktimu.
18 Hanja dihadapan Jahwe Allahmu,
ditempat jang akan dipilih Jahwe
Allahmu, bolehlah engkau makan
daripadanja: engkau sendiri beserta
putera-puterimu, hamba sahajamu, pun
pula levita jang diam didalam kotamu;
dan hendaklah engkau bersukatjita
dengan segala hasil tanganmu dihadapan
Jahwe Allahmu.
19 Hati-hati, djangan sampai engkau
mengabaikan para levita selama engkau
diam ditanahmu.
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Jahwe Allahmu sudah
meluaskan wilajahmu sesuai dengan
perdjandjianNja kepadamu, lalu engkau
berkata dalam hatimu: 'Ingin sekali aku
makan daging!' - karena engkau merasa
bernafsu untuk makan daging, - maka
bolehlah engkau makan daging sesuka
hati.
21 Seandainja tempat jang akan
dipilih Jahwe Allahmu untuk menaruh
namaNja disana terlalu djauh bagimu,
maka engkau boleh menjembelih dari
antara ternakmu besar dan ketjil jang
dianugerahkan Jahwe kepadamu, dan
makanlah ditempat-tinggalmu sendiri
sekehendak hatimu, sesuai dengan apa
jang kuperintahkan kepadamu.
22 Tetapi hanja seperti orang makan
daging kidjang dan rusa, begitulah
engkau boleh makan itu; orang nadjis
maupun orang tahir sama-sama boleh
memakannja.
23 Namun bertekunlah untuk tidak
makan darahnja, sebab darah adalah
njawanja, dan engkau djangan makan
njawa bersama-sama dengan dagingnja.
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darahnja tidak boleh
kaumakan, tetapi harus kautjurahkan
ketanah seperti air.
25 Djanganlah memakannja, supaja
semuanja berdjalan baik bagimu dan
bagi anak keturunanmu, karena engkau
membuat apa jang lurus dipandangan
Jahwe.
26 Namun, sumbangan sutji jang ada
padamu dan kurban-kurban-ikrarmu
hendaklah kaubawa besertamu ketempat
jang akan dipilih Jahwe.
27 Kurban-kurban bakar, daging
bersama darahnja, hendaknja
kausediakan diatas mezbah Jahwe
Allahmu, pula darah dari kurban
sembelihanmu harus ditjurahkan keatas
mezbah Jahwe Allahmu, tetapi dagingnja
boleh kaumakan.
28 Dengarkanlah dengan penuh
perhatian segala perintah jang kuberikan
kepadamu ini, supaja semuanja
berdjalan baik bagimu dan bagi anakanakmu selama-lamanja, karena engkau
membuat apa jang baik dan lurus dalam
pandangan Jahwe Allahmu.
29 Apabila Jahwe Allahmu telah
mengikis habis bangsa-bangsa, kemana
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engkau sedang menudju untuk mengusir
mereka, dan engkau sudah menduduki
wilajah mereka serta diam ditanah
mereka,
30 maka berhati-hatilah engkau,
djangan sampai terdjebak dengan
mengikuti djedjak mereka setelah
mereka dibinasakan dari mukamu,
dan djangan sampai engkau mengusut
perihal dewa-dewa mereka dengan
bertanja: 'Bagaimana tjara bangsa
ini berbakti kepada dewa-dewanja?
Begitupun aku mau berbuat pula'.
31 Djangan demikianlah engkau
bertindak terhadap Jahwe Allahmu,
sebab segala apa jang mendjadi
kekedjian bagi Jahwe dan apa jang
dibentjiNja, itulah mereka perbuat
bagi dewa-dewa mereka. Bahkan
putera-puteri mereka dibakar dalam api
bagi dewa-dewa mereka.
32 (13-1) Segala apa jang kuperintahkan
kepadamu, hendaklah kamu pegang
teguh dan kamu laksanakan, tanpa
menambah atau mengurangi apapun.
1 (13-2) Seandainja ditengahtengahmu tampil seorang nabi
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atau pemimpi jang menjampaikan suatu
tanda atau mukdjidjat kepadamu,
2 (13-3) jang disertai perkataan:
'Marilah kita mengikuti dewa-dewa
lain, jang tidak kaukenal serta berbakti
kepada mereka', maka djuga kalau
tanda atau mukdjidjat itu terdjadi.
3 (13-4) djanganlah engkau
mendengarkan perkataan nabi
atau pemimpi itu, sebab Jahwe
Allahmu sedang mengudji engkau
untuk mengetahui, sungguhkah engkau
mentjintai Jahwe Allahmu dengan
segenap hatimu dan segenap djiwamu.
4 (13-5) Jahwe Allahmu jang harus
kamu ikuti dan kamu takuti; perintahperintahNja hendaklah kamu pegang
teguh dan suaraNja kamu dengarkan,
kepadaNja hendaklah kamu berbakti
dalam ikatan jang mesra.
5 (13-6) Nabi atau pemimpi tadi
harus dihukum mati, karena ia telah
melahirkan kata-kata penjeleweng
terhadap Jahwe Allahmu jang telah
mengantar engkau keluar dari negeri
Mesir dan menebus engkau dari rumah
perbudakan, dengan maksud untuk
menjesatkan dikau dari djalan jang harus
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kautempuh menurut perintah Jahwe
Allahmu. Begitulah harus kaulenjapkan
jang djahat dari tengah-tengahmu.
6 (13-7) Apabila saudaramu, anak
ibumu, putera atau puterimu,
isterimu jang kaukasihi atau teman
kesajanganmu mau membudjukmu
setjara diam-diam dengan berkata:
'Marilah kita berbakti kepada dewa-dewa
lain, jang tidak dikenal olehmu atau oleh
nenek-mojangmu,
7 (13-8) ialah salah satu diantara
dewa-dewa kepunjaan bangsa-bangsa
disekitarmu, biar dekat atau djauh, dari
udjung bumi jang satu sampai jang lain,
8 (13-9) maka djanganlah engkau
menjerah kepadanja dengan
mendengarkan dia; djanganlah
pula engkau merasa sajang atau kasihan
akan dia dengan menutupi kesalahannja.
9 (13-10) Adapun engkau dengan tidak
beragu-ragu harus membunuh dia.
Tanganmu sendirilah jang pertama-tama
harus diangkat terhadapnja untuk
membunuhnja, dan sesudahnja tangan
segenap bangsa.
10 (13-11) Engkau harus meradjam
dia sampai mati, karena ia berusaha
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menjingkirkan dikau daripada Jahwe
Allahmu, jang telah mengantar engkau
keluar dari negeri Mesir, dari rumah
perbudakan.
11 (13-12) Apalagi seluruh Israel perlu
mendengar kabarnja, agar mereka
takut dan tidak pernah melakukan lagi
kedjahatan sematjam itu ditengahtengahmu.
12 (13-13) Kalau disalah satu kota,
jang akan dianugerahkan kepadamu
oleh Jahwe Allahmu sebagai tempatkediaman, engkau mendengar orang
berkata:
13 (13-14) 'Telah muntjul tokoh-tokoh
jang djahat dari antaramu jang sudah
menjesatkan penduduk kota mereka
dengan perkataan: Marilah kita berbakti
kepada dewa-dewa lain, ialah jang tidak
kamu kenal',
14 (13-15) maka hendaklah kauadakan
pemeriksaan, penjelidikan dan
pengusutan dengan teliti: dan djika
ternjata benar dan sudah terbuktilah
berita, bahwa kekedjian itu diperbuat
dikalanganmu,
15 (13-16) maka wadjiblah engkau
memukul penduduk-penduduk kota
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itu dengan mata pedang, serta
mendjalankan kutuk-pembasmian atas
kota bersama segala isinja dan ternaknja
itu dengan pedang.
16 (13-17) Segenap djarahan harus
kaukumpulkan ditengah-tengah
lapangan dan kaubakar habis, ialah kota
itu sendiri beserta seluruh djarahannja,
sebagai persembahan utuh untuk
Jahwe Allahmu. Kota itu akan mendjadi
tumpukan puing-puing untuk selamalamanja dan tidak boleh dibangun
kembali.
17 (13-18) Maka dari barang jang
diharamkan tadi, djanganlah sesuatu
djuapun tinggal ditanganmu, agar
supaja Jahwe menghentikan marahNja
jang berkobar, menjampaikan
belaskasihanNja kepadamu,
mengasihani engkau dan memperbanjak
djumlahmu, sebagaimana jang telah
dipersumpahkanNja kepada nenekmojangmu,
18 (13-19) asal sadja engkau
mendengarkan suara Jahwe Allahmu
dengan berpegang pada segala
perintahNja jang pada hari ini
kubebankan kepadamu, agar engkau
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melakukan apa jang lurus dipandangan
Jahwe Allahmu.
1 Kamu ini adalah sebagai
anak-anak bagi Jahwe Allahmu.
Djanganlah kamu menoreh dirimu atau
mentjukur rambutmu diatas dahimu
demi seseorang jang mati.
2 Sebab engkau ini bangsa jang sutji
bagi Jahwe Allahmu, dan engkau telah
dipilih Jahwe untuk mendjadi umat
milikNja sendiri dari antara segala
bangsa dimuka bumi.
3 Djanganlah kamu makan sesuatupun
jang kedji adanja.
4 Inilah hewan-hewan jang boleh kamu
makan: lembu, domba dan kambing.
5 rusa, kidjang, rusa dandi, kambing
gunung, kambing hutan, banteng dan
domba hutan;
6 tiap-tiap hewan jang terbelah kukunja
hingga terpisah mendjadi dua, dan jang
termasuk binatang jang memamah-biak
boleh kamu makan.
7 Tetapi jang berikut ini dari antara
hewan-hewan jang memamah-biak atau
jang kukunja terbelah dan terpisah
dua, djanganlah kamu makan: unta,
kelintji hutan dan luak gunung. Memang
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semuanja itu memamah-biak, tetapi
kukunja tidak terbelah dua; djadi
semuanja itu adalah haram bagimu.
8 Begitu pula babi, meskipun kukunja
terbelah adanja, tetapi tidak memamahbiak; maka haramlah itu bagimu. Daging
hewan-hewan itu djangan kamu makan
dan bangkainja djangan kamu sentuh.
9 Jang boleh kamu makan dari semuanja
jang hidup didalam air ialah: semua jang
bersirip dan bersisik boleh kamu makan,
10 tetapi djangan makan sesuatupun
jang tidak bersirip dan bersisik; nadjislah
itu bagimu.
11 Tiap-tiap burung jang tidak nadjis
boleh kamu makan.
12 Maka inilah burung-burung jang
djangan kamu makan: burung nazar,
ering djanggut dan burung elang laut,
13 elang merah, elang hitam dan segala
djenis burung engkak,
14 segala djenis burung gagak,
15 burung unta, burung hantu dan
burung tjamar serta segala djenis
burung elang sikap,
16 burung pungguk, burung hantu
besar, burung hantu putih,
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undan, burung ering bangkai,
burung ruak-ruak,
18 burung ranggung dan segala djenis
burung bangau, burung meragai dan
kelelawar.
19 Djuga segala serangga jang bersajap:
itupun nadjis bagimu, djangan dimakan.
20 Tetapi segala burung jang tidak
nadjis boleh kamu makan.
21 Djanganlah kamu makan bangkai.
Berikanlah sadja itu kepada perantau
jang menumpang dikotamu akan
makanan, atau djuallah kepada
orang asing. Karena engkau sendiri
merupakan bangsa jang sutji bagi Jahwe
Allahmu. Djanganlah engkau memasak
anak-kambing dalam air susu induknja.
22 Adapun engkau berkewadjiban
menjendirikan bagian sepersepuluh
dari seluruh hasil benih jang tumbuh
diladangmu pada tiap-tiap tahun.
23 Maka sepersepuluh dari gandummu,
buah anggur dan minjakmu serta anak
sulung ternak besar dan ketjil, hendaklah
kaumakan dihadapan Jahwe Allahmu,
ditempat jang akan dipilihNja untuk
menghadirkan namaNja disana. Adapun
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maksudnja supaja engkau beladjar takut
kepada Jahwe Allahmu selama-lamanja.
24 Tetapi kalau djalannja terlalu djauh
bagimu, sehingga engkau tidak dapat
mengangkutnja, sebab tempat jang
nanti dipilih Jahwe Allahmu untuk
menaruh namaNja disana, itu terlalu
djauh daripadamu - akibat berkat Jahwe
Allahmu jang akan dikurniakanNja
kepadamu, 25 maka hendaklah engkau
menguangkannja, memegang hasilnja
dan pergi ketempat jang akan dipilih
Jahwe Allahmu.
26 Lalu hendaknja engkau membeli
dengan uang itu segala sesuatu jang
kausukai: ternak besar atau ketjil,
anggur atau minuman keras, atau apa
sadja jang kauhasratkan, dan hendaknja
engkau bersantap disana dihadapan
Jahwe Allahmu sambil bersukatjita
bersama dengan keluargamu.
27 Djuga levita jang tinggal didalam
kotamu djangan kauabaikan, sebab
dia tidak mempunjai bagian atau
milik-warisan ditengah-tengahmu.
28 Pada achir tiap-tiap tiga tahun harus
kaubawa keluar bagian sepersepuluh
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dari hasil tanahmu pada tahun itu dan
menaruhnja dipintu-gerbangmu;
29 maka orang levita, ialah jang tidak
mempunjai bagian atau milik-pusaka
beserta denganmu, lagipula penumpang,
anak jatim-piatu dan djanda jang tinggal
didalam kotamu, hendaknja datang
makan sampai kenjang; adapun hal
itu supaja Jahwe Allahmu memberkati
engkau dalam segala pekerdjaan jang
kaulakukan dengan tanganmu.
1 Pada achir tahun ketudjuh,
hendaklah kauadakan
pengichlasan.
2 Dan inilah pokok pengichlasan itu:
Setiap orang penagih harus melepaskan
haknja atas apa jang diutangkan kepada
sesamanja. Djanganlah ia menagih
dari sesamanja atau saudaranja, sebab
sedang berlaku maklumat pengichlasan
demi Jahwe.
3 Terhadap orang asing boleh kauadakan
penagihan, tetapi piutangmu kepada
saudaramu hendaklah kaulepaskan.
4 Alhasil tidak akan ada orang miskin
ditengah-tengahmu, sebab tentu
sadja Jahwe akan memberkati engkau
dinegeri, jang akan dianugerahkan
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kepadamu oleh Jahwe Allahmu agar
diduduki sebagai milik-pusaka,
5 asal sadja engkau sungguh-sungguh
mendengarkan suara Jahwe Allahmu,
sambil menaruh perhatian untuk
menepati keseluruhan perintahperintah, jang kubebankan kepadamu
pada hari ini.
6 Dan setelah Jahwe Allahmu
memberkati engkau, sesuai dengan
sabdaNja kepadamu, maka engkau akan
memberi pindjaman kepada banjak
bangsa, sedangkan engkau sendiri
tidak perlu memindjam; engkau akan
memerintah banjak bangsa, sedangkan
engkau sendiri tidak akan mereka
kuasai.
7 Andaikata diantaramu ada orang
miskin, salah seorang saudaramu
disalah sesuatu dari tempat-kediaman
dalam negeri jang akan dianugerahkan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu, maka
djanganlah kautegarkan hatimu dan
tanganmu djangan kaututup terhadap
saudaramu jang miskin,
8 tetapi wadjiblah engkau membuka
tanganmu baginja dan memberi
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pindjaman kepadanja sekadar
kebutuhan-kebutuhannja.
9 Berhati-hatilah, djangan sampai dalam
hatimu timbul gagasan jang tjurang
seperti ini: ,Tahun ketudjuh sudah
dekat, tahun pengichlasan', dengan
akibat bahwa engkau bersegan-segan
terhadap saudaramu jang miskin dan
tidak memberikan apa-apa kepadanja.
Sebab dia akan berseru mengadukan
dikau kepada Jahwe, maka peristiwa tadi
akan berwudjudkan dosa bagimu.
10 Engkau harus tetap memberikan
kepadanja dan djika memberi
djanganlah dengan berat hati, sebab
oleh karenanjalah Jahwe Allahmu akan
memberkati engkau dalam segala
pekerdjaanmu dan dalam segala
usahamu.
11 Padahal orang-orang miskin tak
pernah akan lenjap dari negeri itu,
maka dari sebab itu Aku memerintahkan
kepadamu: ,Engkau wadjib tetap
membuka tanganmu bagi saudaramu,
bagi jang hina dan miskin dinegerimu.'
12 Apabila saudaramu, seorang prija
atau wanita Hibrani, mendjual dirinja
kepadamu dan ia selandjutnja mengabdi
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kepadamu selama enam tahun, maka
dalam tahun ketudjuh haruslah ia
kaulepaskan mendjadi orang bebas.
13 Dan apabila ia kaulepaskan sebagai
orang bebas, djanganlah ia kaubiarkan
pergi dengan tangan kosong.
14 Engkau wadjib memberikan
kepadanja dengan limpahnja perbekalan
dari ternakmu ketjil, dari penghasilan
tempat pengirik dan wadah pemerasmu,
setara dengan berkat jang kauterima
dari Jahwe Allahmu, engkau harus
menjumbangkan kepadanja.
15 Ingatlah bahwa engkau sendiri
pernah mendjadi budak dinegeri
Mesir, dan bahwa Jahwe Allahmu telah
membebaskan dikau. Itulah sebabnja
kini kuberikan perintah ini kepadamu.
16 Tetapi djika ia berkata kepadamu:
'Aku tidak mau pergi daripadamu',
ialah karena ia tjinta kepadamu serta
keluargamu, sebab baik keadaannja
padamu,
17 maka hendaklah engkau mengambil
tusuk dan tindiklah telinganja dengan
itu pada pintu. Begitulah ia selamanja
mendjadi budakmu. Jang sama djuga
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hendaknja kauperbuat terhadap
sahajamu.
18 Tetapi djanganlah kaurasakan berat,
apabila engkau harus membebaskan
dia, sebab ganti uang sebesar upah
tahunan seseorang buruh-harian, dia
telah mengabdi kepadamu selama enam
tahun. Padahal Jahwe Allahmu akan
memberkati engkau dalam segala apa
jang kaulakukan.
19 Segala anak sulung djantan jang
lahir dari ternakmu besar dan ketjil
hendaklah kausutjikan kepada Jahwe
Allahmu. Djanganlah kaupakai untuk
pekerdjaanmu anak sulung lembumu,
lagipula anak sulung dombamu djangan
kautjukur.
20 Dihadapan Jahwe Allahmu harus
kaumakan dagingnja tiap-tiap tahun
ditempat jang akan dipilih Jahwe,
bersama dengan keluargamu.
21 Namun djika ada tjatjatnja, djika
timpang atau buta atau ada tjatjat
apapun jang berat, djanganlah
kausembelih untuk Jahwe Allahmu.
22 Ditempat-kediamanmu engkau boleh
memakannja, orang nadjis maupun
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orang sutji bersama-sama, seperti halnja
dengan kidjang dan rusa.
23 Hanja darahnja tidak boleh
kaumakan, tetapi itu harus kautjurahkan
ketanah seperti air.
1 Peliharalah bulan Abib dengan
merajakan Paska bagi Jahwe
Allahmu, sebab pada bulan Abib Jahwe
Allahmu telah mengantar engkau keluar
dari Mesir diwaktu malam.
2 Maka selaku Paska bagi Jahwe Allahmu
hendaknja kausembelih domba-domba
dan lembu-lembu, ditempat jang akan
dipilih Jahwe untuk menghadirkan
namaNja.
3 Djanganlah engkau makan roti beragi
besertanja; selama tudjuh hari engkau
harus makan besertanja roti tak beragi,
jakni roti kesusahan, sebab dengan
tergesa-gesa engkau pernah keluar
dari negeri Mesir. Adapun maksudnja,
supaja engkau sepandjang hidupmu
mengenangkan hari engkau keluar dari
tanah Mesir.
4 Maka djangan terdapat padamu ragi
diseluruh wilajahmu selama tudjuh hari;
pun pula dari daging jang kausembelih
pada petang hari pertama, djanganlah

16
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disimpan sesuatupun selama waktu
malam untuk keesokan harinja.
5 Engkau tidak diperbolehkan
menjembelih Paska disalah satu dari
kota-kota jang akan diberikan kepadamu
oleh Jahwe Allahmu.
6 Melulu ditempat jang akan dipilih
Jahwe Allahmu untuk menghadirkan
namaNja, bolehlah engkau menjembelih
Paska itu disendja hari, waktu matahari
terbenam, bertepatan dengan saat
engkau dahulu keluar dari Mesir.
7 Hendaklah engkau memasaknja dan
memakannja ditempat jang akan dipilih
Jahwe Allahmu, dan paginja hendaklah
engkau pulang kembali kekemahmu.
8 Selama enam hari hendaklah engkau
makan roti tak-beragi, dan hari ketudjuh
adalah hari pertemuan resmi bagi Jahwe
Allahmu, tak boleh engkau bekerdja
pada hari itu.
9 Adakanlah perhitungan tudjuh
minggu; sedjak sabit mulai dikenakan
pada bulir-gandum engkau akan mulai
menghitung tudjuh minggu.
10 Lalu hendaklah kaulangsungkan
Perajaan-minggu-minggu bagi Jahwe
Allahmu, dengan mempersembahkan
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sumbangan-sumbangan sukarela
jang banjaknja setara dengan berkat
jang diberikan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu.
11 Hendaknja engkau bersukatjita
dihadapan Jahwe Allahmu, bersama
dengan putera-puterimu, hambamu
dan sahajamu, serta levita jang tinggal
didalam kotamu pun pula penumpang,
anak jatim-piatu dan djanda jang
ada ditengah-tengahmu, pada tempat
jang akan dipilih Jahwe Allahmu untuk
menghadirkan namaNja.
12 Harap kauingat bahwa engkaupun
pernah mendjadi budak di Mesir, maka
peraturan-peraturan ini hendaklah
kaupegang teguh serta kautepati.
13 Perajaan pondok-daun hendaklah
kaulangsungkan selama tudjuh hari
apabila engkau telah mengumpulkan
hasil tempat pengirik dan wadah
pemerasmu.
14 Hendaklah engkau bersukatjita
pada perajaanmu itu, bersama dengan
putera-puterimu, hambamu dan
sahajamu, serta levita, penumpang,
anak jatim-piatu dan djanda jang tinggal
didalam kotamu.
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tudjuh hari hendaknja
kaulangsungkan perajaan bagi Jahwe
Allahmu, ditempat jang akan dipilih
Jahwe, sebab Jahwe Allahmu akan
memberkati engkau dalam seluruh
penuaianmu dan dalam segala
pekerdjaan tanganmu, sehingga engkau
memang sungguh akan penuh rasa
gembira.
16 Tiga kali setahun setiap prija
diantaramu harus nampak dihadapan
Jahwe Allahmu, ditempat jang akan
dipilihNja; ialah pada perajaan roti takberagi, pada perajaan minggu-minggu
serta pada perajaan pondok daun.
Namun djanganlah ia nampak dihadapan
Jahwe dengan tangan kosong,
17 tetapi harap supaja masing-masing
membawa sumbangan jang wadjar, serta
dengan berkat jang sudah diberikan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu.
18 Hendaklah engkau mengangkat
hakim-hakim dan pengawas-pengawas
disetiap kota jang akan diberikan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu,
menurut suku-sukumu, supaja mereka
menghakimi rakjat dengan keputusankeputusan jang adil.
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engkau menjelewengkan
hukum, djangan pandang bulu atau
menerima uang suap, sebab suap
membutakan mata orang-orang
bidjaksana dan memutar balikkan
perkara-perkara orang jang tak
bersalah.
20 Keadilanlah, tidak lain dari keadilan,
jang harus kaukedjar, supaja selamat
hidupmu dan engkau sampai menduduki
tanah jang akan dianugerahkan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu.
21 Djanganlah kautanamkan pohon
apapun sadja selaku tiang pemudjaan
disamping mezbah Jahwe Allahmu, jang
akan kaubuat nanti.
22 Lagi djangan mendirikan tugu sutji,
jang memang dibentji Jahwe Allahmu.
1 Djanganlah kausembelih untuk
Jahwe Allahmu lembu atau domba
jang ada tjatjat-tjelanja apapun sadja,
sebab itu merupakan suatu kekedjian
bagi Jahwe Allahmu.
2 Apabila ditengah-tengahmu, disalah
satu dari kota-kota jang akan diberikan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu, terdapat
seorang pria atau wanita jang membuat
apa jang durdjana dipandangan

17
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Jahwe Allahmu, dengan melanggar
perdjandjianNja,
3 jaitu jang pergi berbakti kepada
dewa-dewa lain dan bersembah-sudjud
kepada mereka, kepada matahari,
bulan atau lain dari segenap pasukan
langit - hal jang tidak sesuai dengan
perintah-perintahKu -,
4 dan apabila itu mendjadi maklum
kepadamu, maka setelah mendengarnja
hendaklah engkau menjelidikinja
sungguh-sungguh. Djika ternjata benar
dan pasti, bahwa kekedjian itu diperbuat
di Israel,
5 maka haruslah kaubawa keluar pria
atau wanita jang membuat kedurdjanaan
tadi kepintu-gerbang kotamu, dan harus
kauradjam sampai mati.
6 Atas pernjataan dua atau tiga orang
saksi hukuman mati akan didjalankan
terhadapnja, tetapi djangan ia dihukum
mati atas perkataan satu orang saksi
sadja.
7 Saksi-saksi itu sendirilah jang
pertama-tama harus mengangkat
tangan untuk membunuhnja, jang
kemudian diikuti seluruh rakjat.
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Demikianlah engkau harus melenjapkan
apa jang djahat dari antaramu.
8 Kalau ada sesuatu perkara jang
mengatasi kemampuanmu, misalnja
harus diambil keputusan mengenai
hal dua fihak jang saling membunuh,
saling menggugat, saling melukai, ialah
hal-hal jang mendjadi pokok-pokok
persengketaan dikota-kotamu, maka
hendaklah engkau pergi menudju
ketempat jang akan dipilih Jahwe
Allahmu,
9 untuk menghadap imam-imam Levit
dan hakim jang ada pada waktu itu dan
minta pendjelasan kepada mereka. Maka
mereka akan memaklumkan keputusan
perkara itu kepadamu.
10 Lalu engkaupun harus bertindak
sesuai dengan bunji keputusan jang
telah mereka maklumkan kepadamu
ditempat jang akan dipilih Jahwe.
Hendaklah kauperhatikan serta
kaulaksanakan segala-galanja sesuai
dengan petuah-petuah jang mereka
sampaikan kepadamu.
11 Hendaklah engkau bertindak tepat
menurut petundjuk jang mereka berikan
kepadamu dan atas dasar keputusan
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jang mereka sampaikan kepadamu;
djangan menjimpang dari perkataan jang
telah mereka maklumkan kepadamu
baik kekanan maupun kekiri.
12 Djika ada orang jang sombong
kelakuannja, tidak mau mendengarkan
imam jang mendjabat disana untuk
melajani Jahwe Allahmu, atau hakim,
maka orang itu harus dihukum mati.
Demikianlah engkau harus melenjapkan
apa jang djahat dari Israel.
13 Maka seluruh rakjat apabila
mendengarnja akan merasa takut dan
tidak berlaku semau-maunja lagi.
14 Apabila engkau sudah sampai
kenegeri, jang akan dianugerahkan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu, dan
sudah mendudukinja serta diam disana,
lalu engkau kiranja mengatakan:
'Sebaiknja kuangkat seorang radja
bagiku, seperti halnja jang diperbuat
oleh segala bangsa disekitarku,
15 maka jang boleh kauangkat mendjadi
radja bagimu hanjalah seorang jang
akan dipilih oleh Jahwe Allahmu.
Hanja dari tengah-tengah saudarasaudaramulah jang boleh kauangkat
seorang radja bagimu. Orang asing, jang
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bukan saudaramu, tidak dapat diangkat
mendjadi atasanmu.
16 Namun dia tidak boleh memelihara
kuda banjak-banjak dan mengirim
kembali rakjat ke Mesir untuk mendapat
kuda lebih banjak, sebab Jahwe telah
bersabda kepadamu: 'Djanganlah
sekali-kali kamu kembali melalui djalan
itu lagi!'
17 Pun pula djanganlah ia mengambil
banjak-banjak isteri, supaja hatinja
djangan menjeleweng; dan djanganlah
ia mengumpulkan terlalu banjak perak
dan emas.
18 Achirnja, apabila ia telah naik tachta
keradjaan, haruslah ia menjuruh tulis
baginja salinan dari hukum ini, atas
dasar buku jang tersimpan oleh para
imam keturunan Levi.
19 Maka salinan itu harus ada padanja
dan harus dibatjanja sepandjang
hidupnja, untuk mempeladjari rasa
takut kepada Jahwe Allahnja, dengan
berpegang teguh pada segala perkataan
hukum dan semua ketetapan ini dan
melaksanakannja,
20 agar supaja dalam hatinja ia djangan
menganggap dirinja lebih tinggi daripada
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saudara-saudaranja, serta djangan ia
menjimpang dari perintah-perintah
ini kekanan maupun kekiri. Hanja
dengan demikian dia sendiri dan
putera-puteranja akan hidup lama
dalam kekuasaannja sebagai radja
ditengah-tengah Israel.
1 Imam-imam keturunan Levi,
jaitu suku Levi seluruhnja, tidak
akan mendapat bagian atau milik-pusaka
beserta dengan umat Israel lainnja.
Adapun nafkahnja akan mereka peroleh
dari kurban-kurban bakar dan pusaka
milik Jahwe.
2 Maka ia tidak akan menerima
bagian warisan seperti halnja saudarasaudaranja; Jahwelah jang mendjadi
milik-pusakanja, sebagaimana jang
sudah difirmankan kepadanja.
3 Inilah hak para imam terhadap
rakjat, terhadap orang-orang jang
mempersembahkan kurban sembelihan,
entah lembu atau domba: kepada imam
mereka akan memberikan bahu, kedua
rahang dan perut besar.
4 Hasil pertama dari gandum, anggur
dan minjakmu seperti djuga hasil

18

Ulangan 18.5–9

100

pertama dari pemangkasan ternak
ketjilmu harus kauberikan kepadanja,
5 sebab Jahwe Allahmu telah memilih
dia dari antara segala sukumu, dengan
tugas untuk berdiri dihadapan Jahwe
akan melakukan pelajanan sutji atas
namaNja, seperti djuga anak-anaknja
untuk selamanja.
6 Padahal kalau seorang Levita datang
dari satu kota manapun di Israel, tempat
ia tinggal sebagai penumpang, dan
terdorong oleh keinginan hatinja jang
keras ia pergi ketempat jang akan dipilih
Jahwe,
7 lalu melakukan pelajanan sutji atas
nama Jahwe Allahnja seperti semua
saudara lainnja, jaitu kaum Levita jang
mendjabat disana dihadapan Jahwe,
8 maka hendaklah ia menerima bagian
jang sama seperti mereka, selain dari
jang diperolehnja dengan mendjual
harta mojangnja.
9 Apabila engkau sudah sampai kenegeri
jang akan dianugerahkan kepadamu
oleh Jahwe Allahmu, djanganlah engkau
beladjar berbuat kekedjian-kekedjian
seperti bangsa-bangsa itu.
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djanganlah terdapat
orang-orang jang menjuruh putera atau
puterinja melintasi njala api, atau jang
mendjalankan tenung, lagi pula djuru
ramal, penilik tanda-tanda jang gaib
atau djuru sihir,
11 djuru mantera maupun orang-orang
jang bertanja kepada arwah, kepada roh
peramal atau orang mati.
12 Sebab setiap orang jang melakukan
hal-hal tadi merupakan kekedjian
bagi Jahwe. Padahal djustru karena
kekedjian-kekedjian itu, Jahwe Allahmu
mengusir mereka itu dari depanmu.
13 Hendaklah engkau seutuh-utuhnja
melekat pada Jahwe Allahmu.
14 Memang bangsa-bangsa jang akan
kauusir itu mendengarkan djuru ramal
dan djuru tenung, tetapi bagimu Jahwe
Allahmu menjediakan lain daripada itu.
15 Seorang nabi dari tengah-tengahmu,
dari antara saudara-saudaramu, seperti
aku ini, akan dibangkitkan bagimu oleh
Jahwe Allahmu. Dialah jang hendaknja
kaudengarkan,
16 tepat menurut apa jang telah
kaumohonkan kepada Jahwe Allahmu
digunung Horeb, pada hari kumpul,
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waktu engkau berkata: 'Aku tidak mau
mendengar lebih lama lagi suara Jahwe
Allahku, pun tidak mau melihat lagi api
jang besar ini, supaja djangan aku mati'.
17 Jahwe lalu bersabda kepadaku:
'Benarlah apa jang mereka katakan itu.
18 Seorang nabi akan Kubangkitkan
bagi mereka dari antara saudarasaudara mereka seperti engkau ini. Aku
akan menaruh sabda-sabdaKu dalam
mulutnja, dan ia akan menjampaikan
kepada mereka segala apa jang
Kuperintahkan kepadanja.
19 Adapun orang jang tidak
mendengarkan sabda-sabdaKu
jang akan disampaikan olehnja atas
namaKu, daripadanja Aku akan minta
pertanggungan-djawab.
20 Tetapi, seorang nabi jang
memberanikan diri mengutjapkan
perkataan atas namaKu tanpa
mendapat perintah daripadaKu supaja
menjampaikannja, atau jang berkata
atas nama dewa-dewa lain, nabi itu
harus mati'.
21 Barangkali engkau akan berkata
dalam hatimu: 'Bagaimana kami
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dapat mengenal perkataan jang tidak
disampaikan oleh Jahwe?'
22 Nah, djika seorang nabi berbitjara
atas nama Jahwe tetapi perkataannja
tidak terpenuhi dan tidak sampai, maka
perkataan itu tidak berasal dari Jahwe;
dengan berani tjandang nabi itu telah
mengutjapkannja, tidak usah engkau
takut kepadanja.
1 Apabila Jahwe Allahmu sudah
menghapus bangsa-bangsa,
jang negerinja akan dianugerahkan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu, serta
engkau sudah menduduki wilajah
mereka dan diam dikota-kota dan
dirumah-rumah mereka,
2 maka hendaklah kausendirikan
tiga kota ditengah negeri jang akan
diserahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu untuk kamu duduki.
3 Engkau harus menetapkan djarak
untuk mentjapainja; kemudian negeri
jang akan diberikan oleh Jahwe Allahmu
kepadamu akan pusaka harus dibagi
dalam tiga daerah, supaja tiap-tiap
pembunuh mempunjai kesempatan
untuk melarikan diri kesana.

19
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sjaratnja bagi seorang
pembunuh jang mau mengungsikan diri
kesana untuk menjelamatkan hidupnja
ialah: apabila ia membunuh sesamanja
dengan tidak disengadja, tanpa merasa
bentji terhadapnja sebelumnja,
5 - misalnja kalau seseorang bersama
dengan seorang lain masuk hutan untuk
memotong kaju, dan ketika tangannja
mengajunkan kapak untuk menebang
pohon, mata kapak itu terlepas dari
gagangnja dan mengenai sesamanja
sehingga ia mati karenanja, - maka
orang itu dapat melarikan diri kesalahan
satu kota itu, agar hidupnja selamat.
6 Adapun itu untuk mentjegah
djangan sampai si pendendam-darah,
jang mengedjar si pembunuh tadi
karena sedang panas hatinja, berhasil
menjusulnja karena djalannja terlalu
djauh, serta memukulnja sampai mati,
walaupun ia sebenarnja bebas dari
hukum mati, karena ia sebelumnja tidak
menaruh bentji terhadap kurbannja.
7 Maka dari itu kepadamu Kuberikan
perintah ini: tiga kota harus
kausendirikan.
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nanti, kalau Jahwe Allahmu
sudah meluaskan wilajahmu, sebagai
mana telah dipersumpahkanNja
kepada nenek-mojangmu, serta telah
menganugerahkan kepadamu seluruh
negeri jang didjandjikanNja sebagai
kurnia kepada nenek-mojangmu itu,
9 maka, sekiranja engkau mau menepati
dengan saksama seluruh perintah jang
kini kusampaikan kepadamu, dengan
mentjintai Jahwe Allahmu dan senantiasa
berdjalan pada djalanNja, hendaklah
engkau menambahkan tiga buah kota
lagi kepada ketiga kota itu,
10 agar supaja darah jang tak bersalah
djangan tertumpahkan ditengah
negerimu, jang akan dianugerahkan
Jahwe Allahmu kepadamu akan milikpusaka, dan supaja hutang darah
djangan menekan dirimu.
11 Tetapi kalau seseorang jang
membentji sesamanja, mengadang dia,
menjergapnja dan memukul dia sampai
mati, dan sesudah itu melarikan diri
kesalah satu kota itu,
12 maka kaum tua-tua kotanja harus
menjuruh ambil dia dari situ dan
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menjerahkannja kepada si pendendamdarah untuk dihukum mati.
13 Djanganlah engkau menaruh
kasihan terhadapnja. Demikianlah harus
kauhapus dari Israel pertumpahan darah
jang tak bersalah, supaja semuanja
berdjalan baik bagimu.
14 Djanganlah engkau menggeser
batas tanah tetanggamu, jang sedjak
dahulu telah ditetapkan oleh mojangmu
ditempat bagian-pusaka, jang akan
kauperoleh dinegeri jang akan
diserahkan Jahwe Allahmu kepadamu
untuk diduduki.
15 Tidak diperbolehkan satu saksi
sadja madju melawan seseorang dalam
perkara kesalahan atau kedjahatan.
Djadi dalam hal dosa manapun sadja
jang mungkin diperbuatnja, hanja atas
keterangan dua atau tiga saksi suatu
perkara mendapat kekuatan hukum.
16 Kalau seorang saksi jang bermaksud
djahat madju terhadap seseorang
untuk menuduh dia mengenai suatu
pelanggaran,
17 maka hendaklah kedua orang
jang mempunjai perkara itu datang
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menghadap Jahwe, didepan para imam
dan hakim jang ada pada waktu itu.
18 Lalu para hakim harus memeriksa
hal itu dengan teliti, dan djika dia itu
ternjata saksi bohong jang mengadjukan
tuduhan palsu terhadap saudaranja,
19 maka haruslah kamu bertindak
terhadapnja sesuai dengan perbuatan
jang diichtiarkannja sendiri terhadap
saudaranja. Demikianlah harus
kaulenjapkan jang djahat dari tengahtengahmu.
20 Maka orang-orang lainnja hendaklah
mendengarnja, agar mereka takut
dan tidak akan melakukan lagi suatu
kedjahatan sematjam itu ditengahtengahmu.
21 Djanganlah engkau menaruh kasihan
kepadanja: njawa ganti njawa, mata
ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti
tangan, kaki ganti kaki.
1 Djika diwaktu engkau madju
perang melawan musuhmusuhmu, kaulihat kuda, kereta dan
rakjat lebih banjak dari jang ada
padamu, maka djanganlah engkau
merasa takut terhadap mereka, sebab
Jahwe Allahmu, jang telah mengantar

20
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engkau keluar dari tanah Mesir, ada
besertamu.
2 Apabila saat untuk bertempur sudah
dekat, hendaklah imam tampil kemuka
dan berbitjara kepada rakjat,
3 dengan kata ini: 'Dengarkanlah hai
Israel! Kini kamu sudah siap akan
bertempur dengan musuh-musuhmu:
djanganlah kendur hatimu, djangan
takut, djanganlah tjemas dan gementar
terhadap mereka,
4 sebab Jahwe Allahmulah jang madju
beserta kamu untuk berperang bagimu
melawan musuh-musuhmu, untuk
menjelamatkan kamu'.
5 Kemudian hendaklah para pendjabat
berkata demikian kepada rakjat:
'Adakah orang jang telah mendirikan
rumah baru, tetapi belum setjara resmi
mendudukinja? Biarlah ia pergi dan
pulang sadja kerumahnja, supaja ia
djangan tewas dalam perang dan orang
lain mendjalankan peresmian tadi.
6 Dan adakah jang telah menanami
kebun anggur, tetapi belum memetik
buahnja jang pertama? Biarlah ia pergi
dan pulang sadja kerumahnja, supaja ia
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djangan tewas dalam perang dan orang
lain memungut hasil pertama itu.
7 Atau adakah jang telah kawin
dengan seorang wanita, tetapi belum
mengambilnja? Biarlah ia pergi dan
pulang sadja kerumahnja, supaja ia
djangan tewas dalam perang dan orang
lain mengambilnja sebagai isteri'.
8 Selandjutnja para pendjabat
hendaklah berkata lagi kepada rakjat:
'Adakah seseorang jang takut dan kendur
hatinja? Biarlah ia pergi dan pulang
sadja kerumahnja, supaja ia djangan
melemahkan hati saudara-saudaranja
seperti halnja hatinja sendiri'.
9 Sesudah para pendjabat mengachiri
perkataannja kepada rakjat, para
pemimpin-pemimpin pasukan harus
dipanggil berdiri didepan rakjat.
10 Bilamana engkau mendekati sebuah
kota untuk menjerangnja, haruslah
engkau mewartakan perdamaian
kepadanja.
11 Djika kota itu membalas damai
kepadamu dan membukakan
pintu-gerbangnja, maka segenap
penduduk jang terdapat disana, harus
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mendjalankan kerdja-paksa untukmu
serta mendjadi hambamu.
12 Tetapi kalau tidak mau berdamai
denganmu, melainkan memilih
melantjarkan perang terhadapmu, maka
haruslah kota itu kaukepung.
13 Lalu Jahwe Allahmu akan
menjerahkannja kedalam tanganmu dan
engkau harus memukul semua orang
laki-laki dengan mata pedang.
14 Hanja wanita-wanita, anak-anak,
ternak dan semuanja jang terdapat
dikota itu, ialah segala barang
djarahannja, boleh kausita bagi dirimu
sendiri, lagi pula barang jang dirampas
itu dari musuh-musuhmu, boleh
kaupergunakan untuk nafkahmu, setelah
Jahwe Allahmu menjerahkan mereka
kepadamu.
15 Begitu hendaknja kauperbuat
terhadap segala kota jang djaraknja
amat djauh dan jang tidak termasuk
kota-kota kepunjaan bangsa-bangsa ini.
16 Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa
ini, jang akan diserahkan kepadamu
oleh Jahwe Allahmu akan milik-pusaka,
djanganlah kaubiarkan selamat apapun
jang hidup,
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harus kaudjatuhkan
kutuk-pembasmian terhadap orangorang Chet, Amori, bangsa Kanaan,
orang-orang Perizzi, Chiwwi, dan Jebusi,
menurut perintah jang telah diberikan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu.
18 Adapun sebabnja ialah: agar mereka
djangan sampai mengadjar kamu
melakukan segala matjam kekedjian
jang mereka perbuat bagi dewa-dewa
mereka, sehingga kamu berdosa
terhadap Jahwe Allahmu.
19 Djika kota jang hendak kauperangi
dan kaurebut, perlu kaukepung lama,
maka djangan merusak pepohonan jang
ada disitu dengan menggunakan kapak,
karena buahnja dapat kauambil sebagai
makanan; maka djangan kautebangnja.
Apakah kiranja pepohonan dipadang itu
adalah manusia, sehingga kaupandang
perlu mengepungnja serentak djuga?
20 Hanja pepohonan jang kauketahui
tidak menghasilkan buah jang dapat
dimakan, boleh kaurusak dan kautebang
untuk kaususun mendjadi alat
pengepungan terhadap kota jang sedang
berperang melawan engkau, sampai ia
djatuh.
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dinegeri, jang akan
diserahkan Jahwe Allahmu
kepadamu untuk kaududuki, terdapat
seseorang jang terlentang dipadang
terbunuh, sedangkan tidak diketahui
siapa jang membunuhnja,
2 maka kaum tua-tua dan hakimhakimmu hendaklah keluar untuk
mengukur djarak antara si terbunuh dan
kota-kota disekitarnja.
3 Adapun kaum tua-tua dari kota jang
terdekat letaknja pada si terbunuh,
harus mengambil seekor lembu betina
jang muda, ialah jang belum dipakai
untuk bekerdja dan belum pernah
dipasangi kuk untuk menarik.
4 Kaum tua-tua kota tadi harus
membawa lembu itu kesuatu sungai,
jang selalu berair dan belum pernah
dikerdjakan dan ditaburi, lalu
mematahkan batang leher lembu
itu disana didekat sungai.
5 Sesudah itu para imam keturunan
Levi hendaklah madju kemuka, sebab
mereka itu telah dipilih Jahwe Allahmu
untuk melajani Dia dan untuk memberi
berkat atas namaNja. Maka menurut
keputusan mereka setiap perkara

21
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dan setiap pelukaan harus mendapat
penjelesaiannja.
6 Dan segala orang tua-tua kota itu jang
paling dekat pada tempat si terbunuh,
hendaklah membasuh tangannja diatas
lembu muda, jang telah dipatahkan
batang lehernja pada sungai tadi,
7 dengan mengutjapkan pernjataan ini:
'Tangan kami tidak menumpahkan darah
ini dan mata kamipun tidak melihatnja.
8 Berikanlah perdamaian kepada
umatMu Israel jang telah Kaubebaskan,
ja Jahwe, dan djanganlah menaruh
darah jang tak bersalah ditengah-tengah
umatMu Israel. Semoga darah ini
mendjadi sumber perdamaian bagi
mereka!'
9 Namun mengenai engkau sendiri;
lenjapkanlah pertumpahan darah jang
tak bersalah dari tengah-tengahmu,
karena engkau harus melakukan apa
jang lurus dalam pandangan Jahwe.
10 Apabila engkau madju perang
melawan musuh-musuhmu dan Jahwe
Allahmu menjerahkan mereka kedalam
tanganmu, sehingga dari mereka ada
jang kautangkap sebagai tawanan,
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kaulihat diantara tawanantawanan itu seorang wanita jang
elok perawakannja sehingga engkau
menaruh hati kepadanja dan mau
memperisterinja,
12 maka bolehlah dia kaubawa
kerumahmu. Hendaklah ia mentjukur
rambutnja serta memotong kukunja,
13 pula menanggalkan badju jang
dipakainja selama ia ditawan, dan
setelah itu tinggallah ia dirumahmu
untuk meratapi ajah dan ibunja
selama sebulan penuh. Kalau itu sudah
berachir, engkau boleh menghampiri
dan memilikinja, maka dia mendjadi
isterimu.
14 Djika engkau tidak suka lagi
kepadanja, maka ia harus kaubiarkan
pergi menurut kemauannja sendiri.
Sekali-kali engkau tidak boleh
mendjualnja untuk uang, pun pula
menghambakannja, sebab dia telah
kauhinakan.
15 Kalau seseorang mempunjai dua
isteri - maka jang satu dikasihinja tetapi
jang lain tidak - dan mereka melahirkan
anak-anak laki-laki baginja, baik isteri
jang dikasihi maupun jang tidak, padahal
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jang sulung adalah anak isteri jang tidak
dikasihi,
16 maka pada waktu ia mengadakan
pembagian warisan harta-bendanja
kepada anak-anaknja, tidak bolehlah ia
memperlakukan anak dari isteri jang
dikasihinja sebagai anak-sulung dengan
membelakangkan anak dari isteri jang
tidak dikasihi, jaitu anak-sulungnja jang
benar.
17 Tetapi jang sulung, anak dari isteri
jang tidak dikasihi, harus diakuinja
dengan memberinja dua bagian dari
seluruh miliknja, sebab dia itulah buah
pertama dari daja hidupnja dan dialah
jang mempunjai hak anak-sulung.
18 Apabila seseorang mempunjai
anak jang keras kepala dan durhaka,
sehingga tidak mau mendengarkan
suara ibu-bapanja dan, meskipun ia
sudah mereka tegur, tetapi tidak patuh
kepada mereka,
19 maka ibu-bapanja hendaklah
menangkap dia serta membawanja
menghadap kaum tua-tua dipintugerbang kotanja.
20 Lalu hendaklah mereka mengatakan
kepada kaum tua-tua kota itu: 'Anak
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kami ini keras kepala dan durhaka, ia
tidak mau mendengarkan kami, lagi dia
itu pemboros dan peminum'.
21 Maka semua orang kota itu harus
meradjam dia sampai mati. Demikian
hendaknja kauhapus jang djahat dari
tengah-tengahmu, sampai seluruh Israel
mendengar hal itu dan akan merasa
takut.
22 Apabila seseorang berbuat dosa jang
dibebani hukuman mati dan, sesudah
hukuman itu didjalankan terhadapnja, ia
kaugantung pada tiang,
23 maka djanganlah majatnja tinggal
semalam-malaman pada tiang itu, tetapi
pada hari itu djuga harus kaukuburkan,
karena seorang jang digantung adalah
kutuk dari Allah. Maka djanganlah
engkau mentjemarkan tanahmu, jaitu
pusaka jang dianugerahkan kepadamu
oleh Jahwe Allahmu.
1 Apabila engkau melihat
lembu atau domba saudaramu
jang tersesat, djanganlah engkau
mendiamkannja sadja; engkau
berkewadjiban mengembalikannja
kepada saudaramu.

22
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seandainja saudaramu itu tidak
dekat tempat tinggalnja atau tidak
kaukenal, maka hewan itu hendaklah
kautaruh didalam rumahmu, supaja
tinggal padamu sampai saudaramu
datang mentjarinja; lalu haruslah
kaukembalikan kepadanja.
3 Begitu djuga hendaknja kauperbuat
terhadap keledainja, pun pula terhadap
pakaiannja, dan jang sama djuga
kauperbuat hendaknja terhadap barang
apapun sadja jang hilang dari saudaramu
dan jang kautemukan. Tak bolehlah
engkau berdiam diri sadja.
4 Apabila engkau melihat keledai atau
lembu saudaramu rebah didjalan,
djanganlah engkau diamkan sadja,
melainkan engkau harus menolong
saudaramu untuk membangunkan
hewan itu.
5 Seorang wanita tidak boleh memakai
pakaian pria, lagi seorang pria tidak
boleh mengenakan pakaian wanita,
sebab setiap orang jang melakukan hal
itu, merupakan kekedjian bagi Jahwe
Allahmu.
6 Djika didjalan kaudapati sarang
burung pada sebuah pohon atau ditanah
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dengan anak-burung atau telur, dan
induknja sedang mengerami anaknja
atau telurnja, maka djanganlah induk itu
kauambil dari atas anak-anaknja.
7 Induk itu harus kaulepaskan, hanja
anak-anaknja boleh kauambil; adapun
itu supaja tetap baik keadaanmu serta
pandjanglah umurmu.
8 Apabila engkau mendirikan rumah
baru, maka engkau harus memasang
pagar pada sotohnja, supaja djangan
kaudatangkan hutang darah atas
rumahmu, djika seseorang djatuh dari
atasnja.
9 Djanganlah kebun anggurmu
kautanami dengan dua djenis bibit,
supaja keseluruhannja djangan sampai
mendjadi barang kudus, baik hasil bibit
jang kautanam maupun hasil kebun
anggurmu.
10 Djanganlah engkau membadjak
dengan lembu dan keledai bersamasama.
11 Djanganlah engkau mengenakan
pakaian terbuat dari dua matjam bahan,
bulu domba dan lenan bersama-sama.
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kaubuat umbai-umbai
pada keempat puntja kain jang dipakai
sebagai penutup badan.
13 Apabila seseorang mengambil isteri
dan, setelah bersetubuh dengannja,
djatuh bentji kepadanja,
14 lalu melemparkan tuduhan
jang bukan-bukan kepadanja dan
memburukkan namanja dengan berkata:
'Perempuan ini telah kuambil isteri,
tetapi waktu aku menghampirinja
kudapati tiada tanda keperawanannja',
15 maka ajah dan ibu gadis itu hendaklah
membawa tanda-bukti keperawanan
gadis itu untuk menundjukkannja kepada
kaum tua-tua kota dipintu-gerbang.
16 Lalu ajah gadis itu harus berkata
kepada kaum tua-tua: "Aku telah
memberikan anakku kepada orang ini
akan isterinja, tetapi ia kemudian djatuh
bentji kepadanja,
17 dan lihatlah, ia malahan
melemparkan tuduhan jang bukanbukan kepadanja dengan berkata:
'Kudapati tiada tanda keperawanan pada
anak bapa.' Maka inilah tanda-bukti
keperawanan anakku". Dalam pada itu
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mereka harus membentangkan kain itu
didepan kaum tua-tua kota.
18 Kemudian kaum tua-tua kota harus
mengambil laki-laki itu, menegurnja,
19 serta mengenakan denda padanja
seratus uang perak, jang akan
diserahkan kepada ajah gadis itu, karena
lelaki tadi telah memburukkan nama
seorang perawan Israel. Maka dia itu
harus tetap mendjadi isterinja; ia tidak
boleh mentjeraikan dia selama hidupnja.
20 Tetapi djika perkara itu benar dan
bukti-bukti keperawanan tidak terdapat
pada gadis itu,
21 maka ia harus dibawa kedepan pintu
rumah ajahnja, dan orang-orang dari
kotanja harus meradjam dia sampai
mati, karena ia melakukan hal jang
tjeroboh di Israel dengan berbuat
tjabul dirumah ajahnja. Demikian
hendaklah kaulenjapkan jang djahat dari
tengah-tengahmu.
22 Apabila seseorang kepergok sedang
bersetubuh dengan wanita jang sudah
kawin, maka kedua-duanja harus
dihukum mati: pria jang bersetubuh
dengan wanita itu maupun wanita itu
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sendiri. Demikian harus kaulenjapkan
jang djahat dari Israel.
23 Kalau terdjadi seorang gadis perawan
jang telah dipertunangkan kepada
seorang laki-laki, didjumpai oleh seorang
lain dikota, jang lalu bersetubuh dengan
dia,
24 maka kedua-duanja harus kamu
bawa kepintu-gerbang kota itu dan
kamu radjam sampai mati: ialah
gadis tadi, karena - meskipun ia
berada dalam kota - tidak berteriakteriak, dan pria itu, karena ia telah
menghinakan isteri sesamanja. Demikian
hendaklah kaulenjapkan jang djahat dari
tengah-tengahmu.
25 Tetapi djika terdjadinja orang
itu berdjumpa dengan gadis jang
telah bertunangan itu dipadang,
lalu menjergapnja dan bersetubuh
dengannja, maka hanja pria jang sudah
bersetubuh dengannja harus dihukum
mati.
26 Terhadap gadis tadi djanganlah
kauperbuat apa-apa. Dia tidak
mempunjai dosa jang pantas dihukum
dengan kematian, karena perkara ini
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sama halnja seperti kalau seorang
menjergap sesamanja untuk dibunuh.
27 Sebab dipadanglah orang tadi
berdjumpa dengannja: berteriakteriaklah sadja gadis jang sudah
bertunangan itu, tiada orang
menolongnja.
28 Apabila seorang bertemu dengan
seorang gadis, jang masih perawan
lagi belum terikat dalam pertunangan,
dan dia menjergapnja serta bersetubuh
dengan dia, lalu mereka kepergok
begitu,
29 maka pria jang telah tidur dengan
dia itu harus membajar limapuluh uang
perak kepada ajah gadis tadi, dan gadis
itu harus mendjadi isterinja, karena dia
telah dihinakannja. Tidak bolehlah ia
mentjeraikan dia selama hidupnja.
30 (23-1) Djangan seseorang mengambil
isteri bapaknja atau menjingkapkan
udjung kain penutup bapaknja.
1 (23-2) Orang jang remuk buah
pelirnja atau jang terpotong
kemaluannja djanganlah ia masuk
djemaah Jahwe.
2 (23-3) Anak zinah djangan masuk
djemaah Jahwe; djuga keturunannja

23
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sampai angkatan jang kesepuluh
dilarang masuk djemaah Jahwe.
3 (23-4) Orang Ammon atau orang
Moab djanganlah masuk djemaah
Jahwe; djuga keturunan mereka sampai
angkatan jang kesepuluh tetap dilarang
masuk djemaah Jahwe.
4 (23-5) Adapun sebabnja ialah karena
mereka pada waktu kamu keluar dari
Mesir, tidak menjambut kamu didjalan
membawa roti dan air; pun pula karena
mereka memberikan uang atas dirimu
kepada Bile'am, anak Be'or dari Petor
di Aram Naharaim, untuk mengutuki
engkau.
5 (23-6) Tetapi Jahwe Allahmu tidak
bersedia mendengarkan Bile'am, bahkan
Jahwe Allahmu telah membalik kutuk itu
mendjadi berkat bagimu, karena Jahwe
Allahmu tjinta kepadamu.
6 (23-7) Djangan mengusahakan
kesedjahteraan dan kemudjuran
mereka sepandjang hidupmu dan
selama-lamanja.
7 (23-8) Orang Edom djanganlah
kaudjidjikkan, sebab mereka itulah
saudaramu. Orang Mesir djanganlah
kaudjidjikkan sebab engkau dahulu
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pernah mendjadi penumpang dinegeri
mereka.
8 (23-9) Anak-anak jang dilahirkan
pada mereka dalam keturunan ketiga
boleh masuk djemaah Jahwe.
9 (23-10) Apabila engkau madju
berkemah melawan musuh-musuhmu,
hendaklah engkau mendjaga dirimu dari
segala-galanja jang buruk.
10 (23-11) Andaikata diantaramu
ada seseorang jang tidak bersih oleh
karena suatu hal jang terdjadi padanja
diwaktu malam, hendaklah ia keluar
dari perkemahan; tidak boleh ia masuk
kedalam perkemahan.
11 (23-12) Tetapi mendjelang sore hari
hendaklah ia membasuh dirinja dengan
air, dan pada waktu matahari terbenam
bolehlah ia masuk kedalam perkemahan.
12 (23-13) Bagimu hendaklah tersedia
diluar perkemahan sebuah tempat,
kemana engkau dapat pergi kalau harus
keluar.
13 (23-14) Pada perlengkapanmu
harap ada tembilang ketjil, dan apabila
keluar untuk keperluan kada hadjat,
maka hendaklah kaugali lubang dengan
tembilang itu dan kaututupi kotoranmu.
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Sebab Jahwe Allahmu
berdjalan-djalan ditengah-tengah
perkemahan untuk menolongmu
serta menjerahkan musuh-musuhmu
kepadamu; maka dari itu hendaklah
perkemahan sutji adanja, supaja Ia tidak
melihat sesuatu jang tak pantas dan
berpaling daripadamu karenanja.
15 (23-16) Seorang budak jang
telah menjelamatkan diri daripada
tuannja, djangan kauserahkan kembali
kepadanja.
16 (23-17) Ia boleh tinggal padamu,
ditengah-tengahmu, ditempat jang akan
dipilihnja disalah satu dari kota-kotamu
dimana ia merasa aman. Djanganlah
memakai kekerasan terhadapnja.
17 (23-18) Tidak boleh didjalankan
persundalan-sutji baik oleh puteri-puteri
maupun oleh putera-putera Israel.
18 (23-19) Upah sundal atau upah
pertjabulan djangan kaubawa kedalam
rumah Jahwe Allahmu, untuk melunasi
sesuatu nadar; sebab kedua-duanja
itu merupakan kekedjian bagi Jahwe
Allahmu.
19 (23-20) Djanganlah engkau
memungut bunga dari saudaramu atas
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uang atau bahan makanan, dan atas
apapun jang dapat diperbungakan.
20 (23-21) Dari orang asing boleh
kaupungut bunga, tetapi dari saudaramu
djanganlah kauambil bunga, agar supaja
Jahwe Allahmu memberkati engkau
dalam segala apa jang kauusahakan
ditanah jang kini hendak kaumasuki dan
kaududuki.
21 (23-22) Apabila engkau mengaulkan
sesuatu kepada Jahwe Allahmu,
djanganlah kautunda-tunda
pelunasannja, sebab Jahwe Allahmu
pasti akan menuntutnja daripadamu dan
hal itu akan mendjadi dosa bagimu.
22 (23-23) Tetapi apabila suatu hal
tidak disertai kaul, maka itu tidak akan
merupakan dosa bagimu.
23 (23-24) Apa jang telah keluar dari
bibirmu, hendaklah kautepati dan
kaulakukan, sebab dengan sukarela
engkau mengikrarkan apa jang telah
kauutjapkan dengan mulut.
24 (23-25) Apabila engkau masuk kebun
anggur sesamamu, engkau boleh makan
dengan sesuka hati buah anggur sampai
puas, tetapi tidak boleh kaubawa serta
dalam bakul jang ada padamu.
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Apabila engkau masuk
ketengah-tengah gandum kepunjaan
sesamamu, maka bolehlah engkau
memetik bulir-bulirnja dengan
tangan, tetapi memakai sabit untuk
memotong gandum sesamamu itu tidak
diperbolehkan.
1 Kalau seseorang mengambil
seorang perempuan dan
mengawininja, namun ia lalu tidak suka
kepadanja karena ia mendapati padanja
suatu noda, dan oleh sebab itu menulis
surat talak serta menjampaikan hal
itu kepadanja, kemudian menjuruh dia
pergi dari rumahnja;
2 dan lagi wanita itu, sesudah
meninggalkan rumahnja, pergi dan
mendjadi isteri orang lain;
3 tetapi suami jang belakangan ini
tidak suka kepadanja pula, lalu menulis
surat talak, menjampaikan hal itu
kepadanja serta menjuruh dia pergi dari
rumahnja; atau suami belakangan, jang
memperisterinja itu, meninggal;
4 maka suami pertama jang
menjuruhnja pergi itu, tidak boleh
mengambil dia kembali mendjadi
isterinja setelah dia itu ditjemari,

24
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sebab hal itu merupakan kekedjian
dihadapan Jahwe. Djanganlah engkau
mendatangkan dosa atas tanah, jang
dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu sebagai pusaka.
5 Apabila seseorang baru sadja kawin
dengan seorang wanita, djanganlah ia
berangkat bersama pasukan perang,
dan djanganlah ia diberati dengan beban
apapun djua. Selama satu tahun ia bebas
hendaknja untuk keperluan keluarganja
dan untuk menjenangkan hati isterinja,
jang telah dikawininja.
6 Djanganlah menggadai penggilingan
atau batu-giling seseorang, sebab hal
itu berarti menggadai hidup orang itu
sendiri.
7 Apabila seseorang kepergok ketika
sedang mentjulik salah seorang
saudaranja dari antara orang-orang
Israel untuk memperlakukannja sebagai
budak atau untuk mendjualnja, maka
pentjulik itu harus dihukum mati.
Demikian hendaknja kaulenjapkan jang
djahat dari tengah-tengahmu.
8 Perhatian jang sungguh-sungguh
diperlukan dalam hal penjakit kusta,
untuk menepati dengan sangat teliti
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apa jang diadjarkan para imam
keturunan Levi kepada kamu. Apa jang
telah kuperintahkan kepada mereka,
hendaklah kaulaksanakan dengan penuh
perhatian.
9 Ingatlah akan apa jang telah diperbuat
Jahwe Allahmu terhadap Mirjam selama
perdjalananmu, ketika kamu keluar dari
Mesir.
10 Apabila engkau memindjamkan
sesuatu kepada sesamamu, djanganlah
engkau masuk kedalam rumahnja untuk
mengambil gadaian daripadanja.
11 Hendaklah engkau menunggu
diluar, dan biarlah orang jang kauberi
pindjaman itu, membawa gadaiannja
keluar kepadamu.
12 Djika dia seorang miskin, djanganlah
memakai barang gadaiannja diwaktu
tidur;
13 engkau wadjib mengembalikan
gadaian itu kepadanja waktu matahari
masuk, supaja ia bisa tidur dalam
mantolnja sendiri dan memohonkan
berkat bagimu. Maka hal itu akan
mendjadi kebadjikan bagimu dihadapan
Jahwe Allahmu.

Ulangan 24.14–18
14 Djanganlah
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engkau menindas
buruh harian jang berkesusahan
dan miskin, entah ia termasuk
saudara-saudaramu, entah orang-orang
asing jang menumpang dinegeri dan
dikota-kotamu.
15 Pada hari jang sama djuga hendaklah
kaubajar upahnja. Djanganlah terdjadi
upah itu belum dilunasi pada waktu
matahari terbenam, sebab dia adalah
seorang papa jang seluruh harapannja
tertaruh pada upah itu; djangan sampai
terdjadi ia nanti berseru kepada Jahwe
mengenai dirimu, sehingga didatangkan
dosa atasmu karenanja.
16 Bapak tidak boleh dihukum mati
karena anaknja, pun pula anak tidak
boleh dihukum mati karena bapaknja.
Setiap orang akan dihukum mati karena
dosanja sendiri.
17 Djanganlah engkau memperkosa
hak orang-orang asing dan jatim-piatu,
djangan pula engkau mengambil pakaian
djanda akan gadaian.
18 Hendaknja kauingat, bahwa dahulu
engkau pernah mendjadi budak di
Mesir dan bahwa Jahwe Allahmu telah
menebus engkau, sehingga lepas dari

Ulangan 24.19–22
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sana. Oleh sebab itu aku memerintahkan
kepadamu untuk menepati peraturan
tadi.
19 Apabila engkau memungut
hasil diladangmu, dan engkau lupa
mengambil seberkas jang tertinggal
diladang, djanganlah engkau kembali
untuk mengambilnja: hendaknja itu
diperuntukkan kepada penumpang, anak
jatim-piatu dan djanda, agar supaja
Jahwe Allahmu memberkati engkau
dalam segala usahamu.
20 Apabila engkau merontokkan buah
zaitunmu, djanganlah engkau kemudian
mentjari-tjari lagi padanja: sisanja
diperuntukkan kepada orang-orang
penumpang, anak jatim-piatu dan
djanda.
21 Apabila engkau mengumpulkan
hasil kebun anggurmu, djanganlah
kauadakan pemetikan susulan: sisanja
diperuntukkan kepada orang-orang
penumpang, anak jatim-piatu dan
djanda.
22 Hendaklah kauingat, bahwa dahulu
engkau pernah mendjadi budak dinegeri
Mesir. Oleh sebab itu aku memerintahkan

Ulangan 25.1–5
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kepadamu untuk menepati peraturan
tadi.
1 Kalau timbul sengketa dan orang
pergi kepengadilan, maka dalam
mendjatuhkan keputusan terhadap
mereka, orang jang tak bersalah harus
dibenarkan dan orang jang bersalah
harus dinjatakan salah.
2 Djika orang jang bersalah itu dihukum
dera, hendaklah hakim menjuruh
meniarapkan dan mendera orang itu
dihadapannja dengan menentukan
djumlah pukulan jang setimpal dengan
kesalahannja.
3 Ampatpuluh pukulan boleh
diberikannja kepada orang itu,
tidak lebih. Adapun itu untuk mentjegah
djangan sampai, karena ditambahkannja
terlalu banjak pukulan daripada
djumlah itu, saudaramu itu dihinakan
dipandanganmu.
4 Djanganlah engkau memberangus
lembu, jang sedang mengirik.
5 Apabila orang-orang saudara tinggal
bersama-sama, dan seorang dari antara
mereka itu meninggal tanpa mempunjai
anak, maka isteri orang jang meninggal
itu tidak boleh kawin dengan orang lain
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diluar kaumnja; tetapi iparnja harus
menghampiri dia dan mengambilnja
akan isterinja dan dengan demikian
memenuhi kewadjiban ipar.
6 Maka anak sulung jang akan
dilahirkannja, harus membawa nama
saudara jang telah meninggal itu, supaja
namanja djangan terhapus dari Israel.
7 Tetapi djika saudara laki-laki itu tidak
suka mengambil iparnja, maka ipar
itu hendaklah pergi kepintu-gerbang
menghadap kaum tua-tua dan berkata:
'Ipar saja menolak menegakkan nama
saudaranja di Israel; ia tidak mau
melakukan perkawinan-ipar dengan
saja'.
8 Lalu kaum tua-tua dari kota itu harus
memanggil orang tadi dan berbitjara
dengannja. Djika ia mempertahankan
pendiriannja dengan berkata: 'Aku tidak
suka mengambil dia',
9 maka iparnja harus madju
mendekatinja didepan kaum tuatua, mentjopot kasutnja dari kakinja,
meludahi mukanja dan mengutjapkan
pernjataan ini: 'Demikian diperbuat
pada orang jang tidak mau membangun
keluarga saudaranja'.

Ulangan 25.10–16
10 Maka
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ia akan diberi sebutan diantara
orang -orang Israel: 'Keluarga jang tak
berkasut'.
11 Apabila dua orang saudara sedang
berkelahi, dan isteri orang jang satu turut
tjampur untuk menjelamatkan suaminja
dari tangan orang jang memukuli dia,
dan sebab itu ia mengulurkan tangannja
serta memegang kemaluan orang itu,
12 maka tangannja harus kaupotong;
djangan engkau mengasihani dia.
13 Djangan kau bawa didalam
kantongmu dua matjam batutimbangan, besar dan ketjil.
14 Djanganlah didalam rumahmu ada
dua matjam sukat-efa, besar dan ketjil.
15 Hendaklah padamu ada batutimbangan jang utuh dan tepat;
pun hendaklah padamu ada sukatefa jang utuh dan tepat; supaja
pandjanglah umurmu ditanah, jang akan
dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu.
16 Sebab setiap orang jang berbuat
demikian, jakni setiap orang jang
berbuat tjurang, adalah kekedjian bagi
Jahwe Allahmu.

Ulangan 25.17–26.2
17 Ingatlah
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akan apa jang pernah
diperbuat oleh orang-orang Amalek
terhadapmu, pada waktu kamu sedang
didalam perdjalanan keluar dari Mesir;
18 jaitu bagaimana mereka mentjegat
engkau didjalan dan mentjeraikan
daripadamu semua orang jang lamban
pada ekor pasukanmu, sementara
engkau sendiri lelah dan kepajahan,
karena mereka tidak takut akan Allah.
19 Maka apabila Jahwe Allahmu sudah
membuat kamu aman dari segala musuh
disekitarmu ditanah jang akan diberikan
oleh Jahwe Allahmu kepadamu untuk
diambil sebagai pusaka, hendaklah
kauhapus ingatan akan Amalek dari
kolong langit. Djangan lupa!
1 Apabila engkau telah masuk
kedalam negeri, jang akan
dianugerahkan Jahwe Allahmu
kepadamu akan milikpusaka, dan
engkau sudah mendudukinja serta
menetap disana,
2 maka hendaklah kaubawa segala buah
bungaran dari hasil bumi, jang akan
kaukumpulkan dari tanahmu, jang akan
dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu, lalu taruhlah itu didalam bakul
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dan pergi ketempat, jang akan dipilih
Jahwe Allahmu untuk menghadirkan
namaNja disana.
3 Lalu engkau menghadap imam jang
ada pada waktu itu, serta berkata
kepadanja: 'Aku menerangkan hari
ini dihadapan Jahwe Allahku, bahwa
aku telah sampai kenegeri, jang telah
dipersumpahkan Jahwe kepada nenekmojang kami akan dianugerahkanNja
kepada kami'.
4 Hendaklah imam lalu menerima bakul
itu dari tanganmu dan menaruhnja
didepan mezbah Jahwe Allahmu.
5 Kemudian hendaklah engkau
mengutjapkan dihadapan Jahwe Allahmu
pernjataan ini: 'Bapakku adalah seorang
Aram jang mengembara. Ia turun ke
Mesir, lalu menumpang disitu dengan
sedikit orang sadja. Tetapi disana ia
mendjadi bangsa jang besar, kuat lagi
banjak djumlahnja.
6 Kemudian orang-orang Mesir
menganiaja dan menindas kami dan
membebani kami dengan kerdja-budak
jang berat.
7 Maka kami berseru kepada Jahwe,
Allah nenek-mojang kami, dan Jahwe

Ulangan 26.8–12
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mendengar suara kami serta melihat
kehinaan, kesusahan dan kesesakan
kami.
8 Maka Jahwe mengantar kami keluar
dari Mesir dengan tangan kuat, lengan
terentang dan dengan kedahsjatan
jang besar, dengan tanda-tanda dan
mukdjidjat-mukdjidjat.
9 Ia membawa kami ketempat ini dan
menganugerahi kami negeri ini, suatu
negeri jang beralirkan susu dan madu.
10 Lihat, sekarang ini aku mengantarkan
buah bungaran dari tanah jang telah
Kauanugerahkan kepadaku, ja Jahwe!'.
Lalu hendaklah engkau meletakkannja
dihadapan Jahwe Allahmu, serta
bersudjud dihadapan Jahwe Allahmu,
11 dan hendaklah engkau bersukatjita
atas segala hal-hal baik, jang telah
dikaruniakan Jahwe Allahmu kepadamu
serta keluargamu, dan ketjuali engkau
sendiri djuga levita maupun perantau
jang menumpang ditengah-tengahmu.
12 Apabila dalam tahun ketiga,
ialah tahun untuk melunasi bagian
sepersepuluh, engkau telah selesai
menjisihkan bagian sepersepuluh dari
segenap hasil tanahmu, maka hendaklah
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semuanja itu kauberikan kepada
levita, penumpang, anak jatim-piatu
dan djanda, agar supaja didalam
kota-kotamu mereka itu dapat makan
sampai merasa kenjang.
13 Lalu hendaklah engkau berkata
dihadapan Jahwe Allahmu: 'Aku
telah menghapuskan bahan sutji dari
rumahku, pula telah memberikannja
kepada levita, penumpang, anak
jatim-piatu dan djanda, sesuai dengan
keseluruhan perintah jang telah
Kauberikan kepadaku. Aku tidak
melanggar atau melupakan satupun dari
perintah-perintahmu.
14 Dalam waktu berkabung aku tidak
makan daripadanja dan aku tidak
menghapuskan sesuatupun daripadanja,
dikala aku nadjis. Daripadanja aku tidak
memberikan kepada orang mati. Aku
mendengarkan suara Jahwe Allahku, aku
telah berbuat sesuai dengan semuanja,
jang telah Kauperintahkan kepada kami.
15 Pandanglah dengan rela dari
dalam kediamanMu jang sutji dan
berkatilah umatMu Israel dan tanah,
jang telah Kauanugerahkan kepada
kami, sebagaimana jang telah
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Kaupersumpahkan kepada nenekmojang kami: suatu negeri jang
beralirkan susu dan madu.
16 Pada hari ini Jahwe Allahmu
memerintahkan kepadamu, untuk
mendjalankan ketetapan-ketetapan dan
keputusan-keputusan ini: peganglah
teguh serta laksanakanlah itu dengan
seluruh hatimu dan seluruh djiwamu.
17 Hari ini telah kauperoleh pernjataan
dari Jahwe, bahwa Ia mendjadi Allahmu
- dengan sjarat engkau akan berdjalan
didjalanNja dan menepati ketetapanketetapanNja, perintah-perintah
dan keputusan-keputusanNja serta
mendengarkan suaraNja. 18 Dan pada hari ini pula Jahwe telah
membuat engkau berdjandji untuk
mendjadi umat milikNja pribadi, seperti
jang telah dimaklumkanNja kepadamu,
dengan menepati segala perintahNja.
19 Maka Ia akan mendjundjung
engkau djauh diatas segala bangsa
jang ditjiptakanNja, mendjadi pudjian,
kemasjuran dan kemuliaan, sehingga
engkau mendjadi bangsa sutji bagi Jahwe
Allahmu, sesuai dengan perdjandjianNja.

Ulangan 27.1–5
1 Selandjutnja
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Musa dan kaum
tua-tua Israel memerintahkan
kepada rakjat: "Indahkanlah seluruh
perintah, jang hari ini kusampaikan
kepadamu.
2 Pada hari kamu menjeberangi sungai
Jarden kearah negeri, jang akan
dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu, hendaklah engkau mendirikan
batu-batu besar, melumasinja dengan
kapur,
3 lalu menuliskan segala perkataan
hukum ini padanja segala sesudah
engkau menjeberang, supaja engkau
dapat masuk kedalam negeri jang akan
dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu, sebuah negeri jang beralirkan
susu dan madu, sebagaimana jang telah
didjandjikan kepadamu oleh Jahwe,
Allah nenek-mojangmu.
4 Apabila kamu sudah menjeberangi
sungai Jarden, maka batu-batu jang
disebut dalam perintahku sekarang ini
kepadamu, hendaklah kamu dirikan
diatas gunung Ebal dan melumasinja
dengan kapur.
5 Lalu disana harus kaubangun sebuah
mezbah bagi Jahwe Allahmu, dari
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batu-batu jang tidak dikerdjakan dengan
alat besi.
6 Dari batu-batu jang tak terpahat
itu hendaklah kaudirikan mezbah
Jahwe Allahmu, dan kaupersembahkan
korban-korban bakar diatasnja kepada
Jahwe Allahmu.
7 Pula hendaklah engkau menjembelih
korban-korban damai serta memakannja
disana dengan bersuka-tjita dihadapan
Jahwe Allahmu.
8 Selandjutnja segala perkataan hukum
ini harus kautulis pada batu-batu itu
baik-baik dan djelas.
9 Kemudian Musa dan imam-imam
keturunan Levi akan berkata kepada
seluruh Israel: 'Diamlah, hai Israel, dan
dengarkanlah! Hari ini engkau telah
mendjadi umat Jahwe Allahmu.
10 Maka dari itu hendaklah engkau
mendengarkan suara Jahwe Allahmu,
dan menepati perintah-perintah serta
ketetapan-ketetapanNja, jang hari ini
kusampaikan kepadamu!'
11 Pada hari itu Musa memberikan
perintah ini kepada rakjat:
12 Inilah mereka jang harus berdiri
diatas gunung Gerizim, pada saat kamu

Ulangan 27.13–19

142

telah menjeberangi sungai Jarden, untuk
memberkati rakjat, jaitu Sjimeon, Levi,
Juda, Issakar, Jusuf dan Benjamin.
13 Dan jang harus berdiri digunung Ebal
untuk mengutuki rakjat ialah: Ruben,
Gad, Asjer, Zabulon, Dan dan Neftali.
14 Maka para levita hendaklah angkat
bitjara serta berkata didepan segala
orang Israel dengan suara lantang:
15 Terkutuklah orang jang membuat
patung ukiran atau tuangan, suatu
kekedjian bagi Jahwe, buatan tangan
seorang tukang, dan mendirikannja
ditempat tersembunji. Dan segenap
rakjat harus mendjawab: Amen.
16 Terkutuklah orang jang memandang
hina ajah atau ibunja. Dan segenap
rakjat harus mendjawab: Amen.
17 Terkutuklah orang jang menggeser
batas tanah sesamanja. Dan segenap
rakjat harus mendjawab: Amen.
18 Terkutuklah orang jang menuntun
orang buta kedjalan jang sesat. Dan
segenap rakjat harus mendjawab: Amen.
19 Terkutuklah orang jang memperkosa
hak kaum penumpang, jatim-piatu
dan djanda. Dan segenap rakjat harus
mendjawab: Amen.

Ulangan 27.20–26
20 Terkutuklah
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orang jang bersetubuh
dengan isteri bapaknja, sebab ia
menjingkapkan udjung kain bapaknja.
Dan segenap rakjat harus mendjawab:
Amen.
21 Terkutuklah orang jang bersetubuh
dengan salah satu binatang. Dan
segenap rakjat harus mendjawab:
Amen.
22 Terkutuklah orang jang bersetubuh
dengan saudara perempuannja, anak
bapaknja atau ibunja. Dan segenap
rakjat harus mendjawab: Amen.
23 Terkutuklah orang jang bersetubuh
dengan ibu mertuanja. Dan segenap
rakjat harus mendjawab: Amen.
24 Terkutuklah orang jang membunuh
sesamanja dengan diam-diam. Dan
segenap rakjat harus mendjawab: Amen.
25 Terkutuklah orang jang menerima
suap untuk membunuh seseorang jang
tak bersalah. Dan segenap rakjat harus
mendjawab: Amen.
26 Terkutuklah orang jang tidak
mendjundjung tinggi perkataan hukum
ini dalam kelakuannja. Dan segenap
rakjat harus mendjawab: Amen.

Ulangan 28.1–8
1 Besok
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djika engkau sungguhsungguh mendengarkan suara
Jahwe Allahmu, lagi memperhatikan dan
menepati segala perintahNja jang hari
ini kusampaikan kepadamu, maka Jahwe
Allahmu akan mendjundjung engkau
djauh diatas segala bangsa diatas bumi.
2 Dan sebab engkau mendengarkan
suara Jahwe Allahmu, akan turun dan
sampai kepadamu berkat-berkat ini:
3 Terberkatilah engkau didalam kota
dan terberkatilah dipadang.
4 Terberkatilah buah rahimmu, buah
tanah dan buah ternakmu, anak sapimu
dan kandungan domba-dombamu.
5 Terberkatilah bakulmu dan palung
adonanmu.
6 Terberkatilah engkau kalau pulang
dan terberkatilah engkau kalau pergi.
7 Jahwe akan membuat musuhmusuhmu, jang bangkit terhadapmu,
runtuh didepanmu. Melalui satu djalan
mereka akan keluar untuk melawan
engkau, tetapi melalui tudjuh djalan
mereka akan lari dari depanmu.
8 Jahwe akan bertitah agar berkatNja
menjertai dikau dalam lumbungmu
dan dalam segala usahamu. Ia akan
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memberkati engkau dinegeri, jang akan
dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe
Allahmu.
9 Jahwe akan menegakkan dikau
sebagai umatNja jang sutji, sesuai
dengan sumpahNja kepadamu, djika
engkau mengindahkan perintah-perintah
Jahwe Allahmu, dan menempuh
djalan-djalanNja.
10 Maka segala bangsa diatas bumi
akan melihat, bahwa nama Jahwe telah
dipanggil atas dirimu, maka mereka
akan takut kepadamu.
11 Dan lagi Jahwe akan melimpahkan
jang baik-baik kepadamu dalam
hal buah rahimmu, buah ternakmu
dan buah tanahmu, didalam tanah
jang akan dianugerahkan kepadamu,
sesuai dengan sumpah Jahwe kepada
nenek-mojangmu.
12 Jahwe akan membukakan bagimu
chazanahNja jang berisi bendabenda jang baik, jaitu langit, dengan
memberikan hudjan pada waktunja
untuk tanahmu dan dengan memberkati
segala pekerdjaan tanganmu, sehingga
engkau akan memberi pindjaman
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kepada banjak bangsa tanpa menerima
pindjaman sendiri.
13 Jahwe akan mengangkat engkau
mendjadi kepala, bukan ekor. Engkau
akan naik sadja, bukannja turun,
asal engkau mendengarkan perintahperintah Jahwe Allahmu jang pada hari
ini kusampaikan kepadamu, agar engkau
mengindahkan serta menepatinja;
14 asal pulang engkau tidak menjimpang
kekanan atau kekiri dari segala perintah
jang hari ini kuberikan kepadamu,
dengan mengikuti dewa-dewa lain serta
berbakti kepada mereka.
15 Tetapi apabila engkau tidak
mendengarkan suara Jahwe Allahmu,
dan tidak berniat memperhatikan dan
menepati segala perintahNja serta
ketetapanNja, jang kusampaikan
kepadamu pada hari ini, maka
engkau akan didatangi dan dihinggapi
kutuk-kutuk sebagai berikut ini:
16 Terkutuklah engkau didalam kota dan
terkutuklah dipadang.
17 Terkutuklah bakulmu dan palung
adonanmu;

Ulangan 28.18–24
18 Terkutuklah
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buah rahimmu, buah
tanahmu, anak sapimu dan kandungan
domba-dombamu;
19 Terkutuklah engkau kalau pulang dan
terkutuklah engkau kalau pergi.
20 Jahwe akan mendatangkan antjaman,
kebingungan dan kutuk kepadamu dalam
segala usahamu jang kaudjalankan,
sehingga engkau segera terturnpas
dan binasa oleh karena engkau telah
meninggalkan Daku dengan kedjahatan
perbuatan-perbuatan.
21 Jahwe akan mendjangkitkan wabah
sampar padamu, sampai engkau
dihapusNja dari tanah, jang sedang
kautudju akan kaududuki.
22 Jahwe akan memukul engkau
dengan penjakit paru-paru, sakit panas,
sakit barah, sakit radang, kekeringan,
keangusan gandum dan kelapukan,
jang kesemuanja akan memburu-buru
engkau sampai engkau binasa.
23 Dan lagi langit diatas kepalamu
akan mendjadi perunggu dan tanah
dibawahmu akan mendjadi besi.
24 Jahwe akan menghudjankan serbuk
dan debu atas tanahmu. Kesemuanja
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itu akan turun dari langit atas dirimu,
sampai engkau tertumpas habis.
25 Jahwe akan menjebabkan engkau
runtuh didepan musuh-musuhmu. Lewat
satu djalan engkau akan keluar melawan
mereka, tetapi lewat tudjuh djalan
engkau akan lari daripada mereka,
sehingga engkau mendjadi tjontoh jang
mengerikan bagi segala keradjaan diatas
bumi.
26 Majatmu akan mendjadi makanan
bagi segala burung diudara dan binatangbinatang dibumi, dan seorangpun tiada
menghalaukannja.
27 Jahwe akan memukul engkau dengan
barah Mesir, bengkak, kurap dan kudis:
padahal engkau tidak akan dapat
sembuh daripadanja.
28 Jahwe akan menimpakan atas dikau
gila, buta dan kebingungan,
29 sehingga engkau ditengah hari
meraba-raba seperti seorang buta
meraba-raba dalam kegelapan; maka
perdjalanan-perdjalananmu tak akan
sampai; engkau senantiasa akan
ditindas dan dirampasi sadja, tanpa ada
seorangpun jang menolong.

Ulangan 28.30–34
30 Djika
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engkau bertunangan dengan
seorang wanita, orang lain akan tidur
samanja. Djika membangun rumah,
tak akan engkau mendiaminja. Djika
menanami kebun anggur, tidak akan
engkau menikmati hasilnja.
31 Lembumu akan disembelih didepan
matamu, tetapi engkau tak akan makan
dagingnja. Keledaimu akan dirampas
dari depanmu dan tak akan kembali
kepadamu. Domba-dombamu akan
diserahkan kepada musuh-musuhmu,
tanpa ada seorangpun jang menolong
engkau.
32 Putera-puterimu akan diserahkan
kepada bangsa lain dengan disaksikan
olehmu dengan mata-kepala sendiri;
sehari-harian engkau merindukan
mereka tanpa dapat berbuat apa-apa.
33 Hasil tanahmu dan semua apa jang
kaukerdjakan dengan djerih-pajah
akan dimakan oleh bangsa jang tidak
kaukenal; senantiasa engkau akan
ditindas dan diindjak-indjak sadja.
34 Engkau akan mendjadi gila karena
pandangan-pandangan jang harus
kausaksikan.
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35 Jahwe
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akan memukul engkau dengan
bisul jang buruk pada lutut dan pahamu,
jang, tak dapat kausembuhkan, mulai
dari telapak kakimu sampai kebatu
kepalamu.
36 Jahwe akan menggiring engkau
bersama dengan radja jang kauangkat,
kepada suatu bangsa jang tidak dikenal
olehmu maupun oleh nenek-mojangmu;
disana engkau akan berbakti kepada
dewa-dewa lain, kaju dan batu.
37 Engkau akan mendjadi kedahsjatan,
ibarat dan sindiran diantara segala
bangsa ditempat engkau digiring oleh
Jahwe.
38 Benih jang akan kaubawa keladang
banjak djumlahnja, tetapi sedikit
sadja jang akan kaukumpulkan, sebab
belalang akan memakannja habis.
39 Kebun-kebun anggur akan kautanami
dan kaukerdjakan, tetapi anggurnja tak
akan kauminum atau kautjadangkan,
sebab ulat akan memakannja.
40 Pohon-pohon zaitun akan kaumiliki
diseluruh daerahmu, tetapi engkau
tak akan melumasi dirimu dengan
minjaknja, sebab buah zaitunmu itu
akan luruh.
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akan memperanakkan
putera-puteri, tetapi mereka itu tidaklah
akan mendjadi hakmu, sebab mereka
akan pergi masuk tawanan.
42 Segenap pepohonanmu dan hasil
ladangmu akan direbut kawanan
serangga.
43 Adapun penumpang jang hidup
ditengah-tengahmu akan makin
mengatasi engkau, sedang engkau
sendiri makin turun.
44 Ia akan memberi pindjam kepadamu,
tetapi bukannja engkau kepadanja. Ia
akan mendjadi kepala dan engkau ekor.
45 Segala kutuk itu akan datang
menimpa dirimu, memburu-burumu
dan mengenaimu sampai engkau
tertumpas, oleh sebab engkau tidak
mendengarkan suara Jahwe Allahmu,
pun tidak mau memperhatikan perintahperintah dan ketetapan-ketetapan, jang
disampaikanNja kepadamu.
46 Semuanja itu akan merupakan tanda
jang mentakdjubkan bagimu dan bagi
keturunanmu, untuk selama-lamanja.
47 Sebab engkau tidak berbakti kepada
Jahwe Allahmu dengan sukatjita dan
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riang hati, karena kelimpahanmu dalam
segala-galanja,
48 maka engkau akan menghamba
kepada musuh, jang akan disuruh
Jahwe madju untuk melawanmu, dalam
keadaan lapar dan haus, telandjang dan
kekurangan akan segala-galanja. Ia akan
menaruh kuk besi pada tengkukmu,
sampai Ia menumpas dikau.
49 Jahwe akan mendatangkan sebagai
lawan bagimu suatu bangsa jang
datangnja dari djauh, dari udjung bumi,
seperti radjawali datang menjambar;
bangsa jang tak kau kenal bahasanja,
50 bangsa jang kedjam mukanja dan
jang tidak menjajangkan orang-orang
tua, pun pula tidak menaruh kasihan
terhadap kanak-kanak,
51 bangsa jang akan makan habis hasil
ternak dan tanahmu, sampai engkau
tumpas. Mereka tidak akan menjisakan
gandum, anggur atau minjak, anak
sapi atau kandungan domba-dombamu
bagimu, sampai engkau dibinasakan
oleh mereka.
52 Engkau akan dikepungnja disegala
kotamu, sampai robohlah temboktembok kukuh dan tinggi, jang mendjadi
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pokok kepertjajaanmu; ja, engkau
akan dikepungnja dikota-kota mana
sadja dinegeri jang akan dianugerahkan
kepadamu oleh Jahwe Allahmu.
53 Didalam pengepungan jang menekan
itu, jang dihimpitkan musuhmu
kepadamu, engkau akan makan buah
rahimmu sendiri: daging puteraputerimu, jang diberikan kepadamu oleh
Jahwe Allahmu.
54 Bahkan orang jang paling lembut
dan paling mandja diantaramu, akan
memandang dengan mata buruk
terhadap saudaranja, ataupun isteri
terkasihnja dan anak-anak jang masih
tinggal padanja,
55 sebab tidak mau merelakan.
kepada seorangpun dari antara mereka
sedikit djua dari daging anak-anaknja,
jang dimakannja karena tidak ada
lain jang tinggal padanja, akibat
tekanan pengepungan jang dilantjarkan
musuhmu kepadamu didalam segala
kotamu.
56 Begitu pula orang-orang perempuan
ditengah-tengahmu jang paling lembut
dan mandja, jang tak pernah mentjoba
mengindjakkan telapak kakinja ditanah
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oleh karena sifatnja jang lembut dan
mandja itu, akan memandang dengan
mata buruk terhadap suaminja jang
terkasih serta putera-puterinja,
57 bahkan uri dari kandungnja atau
anak-anak jang dilahirkannja, sebab
dalam kekurangan akan segalagalanja ia akan memakannja dengan
diam-diam, karena adanja kesesakan
akibat pengepungan jang dihimpitkan
musuhmu kepadamu didalam kotakotamu.
58 Djika engkau tidak memperhatikan
serta melaksanakan segala perkataan
hukum jang tertulis dalam kitab ini,
dengan menjegani Nama jang mulia dan
dahsjat: ialah Jahwe Allahmu,
59 maka Jahwe akan mendatangkan
atasmu dan keturunanmu pukulanpukulan jang sangat dahsjat, pukulanpukulan besar jang tahan lama dan
penjakit-penjakit djahat jang bertahan
terus.
60 Ia akan mendatangkan kembali
atas dirimu segala bentjana Mesir jang
kautakuti itu, sehingga itu melekat
padamu.
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61 Pun
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pula segala matjam penjakit dan
pukulan, jang tidak tertulis dalam kitab
hukum ini, akan didatangkan Jahwe
kepadamu, sampai engkau tumpas.
62 Kamu akan tinggal sedikit orang
sadja, meskipun sebelumnja kamu
laksana bintang-bintang dilangit
banjaknja, oleh karena engkau tidak
mendengarkan suara Jahwe Allahmu.
63 Sebagaimana Jahwe pernah
suka berbuat baik kepadamu dan
memperbanjak kamu, demikianpun
Jahwe akan suka membinasakan dan
menumpas kamu. Kamu akan ditjabut
dari tanah, jang sedang kautudju akan
kaududuki.
64 Jahwe akan mentjerai-beraikan dikau
ditengah segala bangsa, dari udjung
bumi jang satu sampai keudjung bumi
jang lain. Disana engkau akan berbakti
kepada dewa-dewa lain, jang tak dikenal
olehmu atau oleh nenek-mojangmu:
kaju dan batu.
65 Ditengah bangsa-bangsa itu
engkau tak akan dapat beristirahat
atau mendapat tempat untuk
mengistirahatkan telapak kakimu,
tetapi disana Jahwe akan memberi
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engkau hati jang gemetar, mata jang
suram serta djiwa jang putus asa.
66 Adapun hidup jang kauhadapi tiada
berkepastian; siang dan malam engkau
akan terkedjut, karena hidupmu tidak
dapat kaupertjajai.
67 Dipagi hari engkau akan berkata:
'Ah, andaikan ini malam sadjal', dan
dimalam hari: 'Ah, andaikan ini pagi
sadjal', disebabkan oleh ketakutan jang
memenuhi hatimu serta pemandangan
jang kausaksikan dengan matamu.
68 Jahwe akan mengembalikan dikau
ke Mesir dengan kapal, melalui djalan,
jang pernah kusebut dengan berkata
kepadamu: "Kamu tidak akan melihatnja
lagi". Disana kamu akan menawarkan
diri kepada musuh-musuhmu sebagai
budak dan sahaja, tetapi tak akan ada
pembelinja.
1 (28-69) Itulah perkataan
perdjandjian, jang menurut
perintah Jahwe kepada Musa diikatnja
dengan orang-orang Israel ditanah
Moab, ialah disamping perdjandjian jang
telah diikatNja dengan mereka digunung
Horeb.

29
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Kemudian Musa memanggil
segenap Israel dan berkata kepada
mereka: "Kamu telah melihat semuanja
jang diperbuat Jahwe didepan matamu
kepada Parao, segala -hambanja serta
seluruh negerinja:
3 (29-2) tjobaan-tjobaan besar,
jang telah kausaksikan dengan mata
kepala sendiri, tanda-tanda dan
mukdjidjat-mukdjidjat jang besar.
4 (29-3) Tetapi sampai dewasa ini Jahwe
tidak memberi kamu hati untuk mengerti
atau mata untuk melihat atau telinga
untuk mendengar.
5 (29-4) Selama empatpuluh tahun
Aku membuat kamu berdjalan digurun.
Pakaian jang kamu pakai tidak mendjadi
aus, pun pula kasut dikakimu tidak.
6 (29-5) Roti tiada pada kamu untuk
dimakan, dan tiada anggur atau arak
untuk diminum, supaja insjaflah kamu
bahwa Aku ini Jahwe Allahmu.
7 (29-6) Ketika kamu tiba ditempat ini,
maka Sichon, radja Chesjbon, dan Og,
radja Basjan, madju perang melawan
kita, tetapi mereka itu kita kalahkan,
8 (29-7) dan negeri mereka kita rebut
lalu kita berikan kepada Ruben, Gad
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dan separoh suku Manasse akan milik
pusaka.
9 (29-8) Maka dari itu perhatikanlah
perkataan perdjandjian ini dan
laksanakan, agar kamu berhasil baik
dalam segala apa jang kamu lakukan.
10 (29-9) Hari ini kamu. sekalian berdiri
dihadapan Jahwe Allahmu: para kepala
suku, kaum tua-tua dan para pengawas
dari antara kamu, segenap pria Israel,
11 (29-10) anak-anak dan isteri-isterimu
serta para penumpang jang tinggal
didalam perkemahan, sampai dengan
mereka jang membelah kaju dan
menimba air bagimu,
12 (29-11) dengan maksud untuk masuk
perdjandjian Jahwe Allahmu beserta
kutuk-kutuk jang terlekat padanja, jang
hendak diikat denganmu oleh Jahwe
Allahmu pada hari ini.
13 (29-12) Maka maksudNjalah untuk
hari ini mengangkat dikau mendjadi
umatNja, supaja Dia mendjadi Allah
bagimu, sesuai dengan apa jang
telah dimaklumkanNja kepadamu
dan didjandjikanNja dengan sumpah
kepada Abraham, Iskak dan Jakub,
nenek-mojangmu.
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Padahal bukan dengan kamu
sadja kuikat perdjandjian ini bersama
kutuk penguatannja,
15 (29-14) tetapi djuga dengan setiap
orang jang hadir disini beserta kita dan
hari ini berdiri dihadapan Jahwe Allah
kita, maupun dengan setiap orang jang
pada hari ini tidak ada disini bersama
kita.
16 (29-15) Sebab kamu sendiri tahu,
bagaimana kita dahulu tinggal ditanah
Mesir dan bagaimana kita lewat
ditengah-tengah bangsa-bangsa jang
telah kamu lintasi negerinja.
17 (29-16) Dan kamupun telah melihat
hal-hal jang mendjidjikkan dan berhalaberhala jang terdapat pada mereka:
kaju dan batu, perak dan emas.
18 (29-17) Dari sebab itu djanganlah
diantaramu ada pria atau wanita,
kaum atau suku, jang hatinja sekarang
berpaling daripada Jahwe Allah kita,
dengan niat akan pergi berbakti kepada
dewa-dewa bangsa-bangsa itu: djangan
ditengahmu ada akar jang menghasilkan
ratjun atau semak-semak jang pahit.
19 (29-18) Ialah jang pada waktu
mendengar kata-kata kutuk ini,
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dalam batinnja memandang dirinja
berbahagia dengan berkata: aku akan
selamat, djuga kalau aku berdjalan
menurut tekad-kemauan hatiku sendiri,
mengingat bahwa tanah jang tergenang
menghapuskan jang kering.
20 (29-19) Adapun Jahwe tak bersedia
akan mengampuni dia, melainkan
murka dan tjemburu Jahwe akan
bernjala-njala terhadap orang itu.
Seluruh kutuk jang tertulis dalam kitab
ini, akan menimpanja, dan Jahwe akan
menghapuskan namanja dari kolong
langit.
21 (29-20) Jahwe akan mementjilkan
dia dari segenap suku Israel sehingga
ia tjelaka, sesuai dengan seluruh kutuk
perdjandjian, jang termaktub dalam
kitab hukum ini.
22 (29-21) Maka akan timbul pertanjaan
pada angkatan berikutnja, jaitu anakanak kamu jang bangkit kemudian,
dan pada orang-orang asing jang
datang dari negeri jang djauh, apabila
mereka melihat bentjana-bentjana dan
penjakit-penjakit jang tertimpakan oleh
Jahwe pada negeri ini;
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ialah bahwa seluruh tanahnja
berupa belerang, garam dan bumi
terbakar hangus, tidak ditaburi, tidak
menumbuhkan apa-apa dan tidak
menghasilkan tumbuhan apapun, seperti
ketika Sodom dan Gomorra, Adama
dan Sebojim digulingkan, ialah jang
digulingkan oleh Jahwe dalam murka
dan geramNja;
24 (29-23) dan semua bangsapun akan
bertanja: "Mengapa Jahwe telah berbuat
demikian dengan negeri ini? Apakah
alasan dari murka jang bernjala-njala
sehebat ini?".
25 (29-24) Maka orang akan
mendjawab: "Karena mereka telah
meninggalkan perdjandjian Jahwe,
Allah nenek-mojang mereka, jaitu
perdjandjian jang diikatkan dengan
mereka, ketika Ia mengantar mereka
keluar dari negeri Mesir,
26 (29-25) dan karena mereka pergi
mengabdi dan bersudjud kepada
dewa-dewa lain, jang tidak mereka kenal
sebelumnja dan tidak termasuk dalam
adat pusaka jang ditentukanNja bagi
mereka.
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Maka dari itu murka Jahwe
bernjala-njala terhadap negeri ini,
sehingga mendatangkan segala kutuk
jang tertulis dalam kitab ini kepadanja.
28 (29-27) Dalam murka dan amarahnja
serta geramNja jang hebat, Jahwe telah
mentjabut mereka dari tanah mereka
dan menghalau mereka kenegeri lain,
sebagaimana halnja sekarang ini".
29 (29-28) Adapun hal-hal jang masih
tersembunji mendjadi hak Jahwe Allah
kita, tetapi hal-hal jang sudah terbuka
adalah untuk kita serta anak-anak kita
untuk selama-lamanja, agar supaja kita
mendjalankan segala perkataan hukum
ini.
1 Tetapi kalau kiranja segala
perkataan, jang telah
kukemukakan kepadamu itu, menimpa
dirimu, baik berkat maupun kutuk, lalu
engkau mempertimbangkannja kembali
didalam hatimu ditengah-tengah bangsa
siapapun djuga, ditempat engkau ketika
itu telah diusir oleh Jahwe Allahmu,
2 dan setelah itu engkau berbalik
kembali kepada Jahwe Allahmu serta
mendengarkan suaraNja, sesuai
dengan segala apa jang sekarang ini
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kuperintahkan kepadamu, engkau
sendiri beserta anak-anakmu, dengan
segenap hatimu dan segenap djiwamu,
3 maka Jahwe Allahmu akan
membalikkan pula nasibmu dan
mengasihani engkau. Ia akan
mengumpulkan dikau kembali dari
bangsa-bangsa siapapun djua, tempat
engkau disebarkan oleh Jahwe Allahmu.
4 Sekalipun engkau tersebar keudjung
langit, namun Jahwe Allahmu akan
mengumpulkan dikau pun dari sana dan
mengambil engkau dari sana pula.
5 Jahwe Allahmu akan membawa
engkau masuk kenegeri, jang pernah
didudukinja. Ia akan berbuat baik
kepadamu dan membuat djumlahmu
mendjadi lebih banjak daripada
nenek-mojangmu.
6 Dan Jahwe Allahmu akan menjunat
hatimu dan hati keturunanmu, sehingga
engkau mentjintai Jahwe Allahmu
dengan segenap hatimu dan segenap
djiwamu, agar selamatlah hidupmu.
7 Apalagi Jahwe Allahmu akan
mendatangkan segala kutuk tersebut
atas musuh-musuhmu serta atas mereka
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jang membentji engkau, ialah jang
pernah mengedjar dikau.
8 Adapun engkau akan mendengarkan
kembali suara Jahwe serta mendjalankan
segala perintahNja, jang sekarang ini
kusampaikan kepadamu.
9 Jahwe Allahmu akan memberi
hasil jang berlimpah-limpah kepada
segala apa jang kauusahakan dengan
tanganmu, kepada buah rahimmu,
buah ternakmu serta buah tanahmu,
sebab Jahwe akan bergembira lagi
karenamu, sehingga baik keadaanmu,
seperti Ia pernah bergembira akan
nenek-mojangmu djuga.
10 Kalau sadja engkau mendengarkan
suara Jahwe Allahmu, dengan
memperhatikan segala perintah dan
ketetapan jang tertulis dalam kitab
hukum ini, dan kalau engkau berbalik
kepada Jahwe Allahmu dengan segenap
hatimu dan segenap djiwamu.
11 Sebab perintah, jang sekarang ini
kusampaikan kepadamu, tidaklah terlalu
berat bagimu dan tidak terlalu djauh.
12 Bukanlah dilangit adanja, sehingga
engkau berkata kiranja: 'Siapakah
jang akan naik kelangit untuk
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mengambilnja bagi kita serta
memperdengarkannja kepada kita,
agar kita dapat melaksanakannja?'
13 Bukan pula diseberang laut
adanja, sehingga engkau berkata
kiranja: 'Siapakah jang akan
mengarung keseberang laut untuk
mengambilnja bagi kita serta
memperdengarkannja kepada kita,
agar kita dapat melaksanakannja?'
14 Adapun firman ini sesungguhnja
sangat dekat padamu, ialah didalam
mulutmu dan didalam hatimu; tinggallah
sadja melaksanakannja.
15 Lihatlah, hari ini kukemukakan
kepadamu kehidupan dan
kesedjahteraan lagi kematian dan
ketjelakaan.
16 Dengan mentjintai Jahwe Allahmu
dengan melangkah didjalan-djalanNja
dan dengan berpegang pada perintahperintahNja, ketetapan-ketetapan serta
keputusan-keputusanNja, menurut apa
jang kuperintahkan kepadamu hari ini,
hidupmu akan terdjamin, engkau akan
bertambah banjak, pun pula Jahwe
Allahmu, akan memberkati engkau
dinegeri jang kautudju akan kaududuki.
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djika hatimu berpaling,
sehingga engkau tidak mau
mendengarkan, melainkan membiarkan
dirimu tersesatkan sehingga bersembahsudjud kepada dewa-dewa lain serta
berbakti kepada mereka,
18 maka sekarang ini kumaklumkan
kepadamu, bahwa kamu sungguhsungguh akan binasa dan tidak
menikmati hidup pandjang atas tanah,
jang hendak kamu masuki setelah
menjeberangi sungai Jarden, untuk
kamu duduki.
19 Pada hari ini aku memanggil langit
dan bumi sebagai saksi terhadapmu,
bahwa kehidupan dan kematian, berkat
dan kutuk telah kutaruh didepanmu.
Maka pilihlah kehidupan, supaja
selamat hidupmu sendiri beserta hidup
keturunanmu,
20 dengan mentjintai Jahwe Allahmu,
mendengarkan suaraNja dan berpaut
kepadaNja, sebab itulah pohon hidupmu
serta djaminan untuk tinggal lama diatas
tanah jang menurut sumpah Jahwe
kepada nenek-mojangmu Abraham,
Ishak dan Jakub, akan dianugerahkanNja
kepada mereka".

Ulangan 31.1–6
1 Maka
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setelah Musa selesai
menjampaikan segala perkataan
itu kepada segenap orang Israel,
2 ia berkata kepada mereka: "Sekarang
ini aku telah berumur seratus duapuluh
tahun, orang jang tidak mampu
keluar-masuk lagi. Dan Jahwe telah
bersabda kepadaku: 'Engkau tidak akan
menjeberangi sungai Jarden ini'.
3 Jahwe Allahmu sendiri akan
mendahului engkau pada waktu
menjeberang. Dia sendiri akan
menumpas bangsa-bangsa itu
didepanmu, sehingga engkau dapat
menduduki negeri mereka; Josjualah
jang akan menjeberang dimukamu,
sesuai dengan sabda Jahwe.
4 Maka Jahwe akan memperlakukan
mereka, sebagaimana Ia pernah
memperlakukan Sichon dan Og,
radja-radja orang Amori, beserta negeri
mereka: mereka itu telah ditumpasNja.
5 Jahwe akan menjerahkan
mereka kepadamu dan kamu harus
memperlakukan mereka tepat menurut
perintah jang telah kuberikan kepadamu.
6 Hatimu kuat dan tetap hendaknja;
djangan takut atau gentar dalam

31
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menghadapi mereka, sebab Jahwe
Allahmu sendiri berdjalan besertamu; Ia
tak akan melepaskan atau meninggalkan
dikau".
7 Musa lalu memanggil Josjua dan
berkata kepadanja didepan seluruh
Israel: "Hendaklah engkau kuat dan
tetap hati, sebab engkau akan masuk
bersama bangsa ini kedalam negeri, jang
menurut sumpah Jahwe kepada nenekmojang mereka, akan dianugerahkanNja
kepada mereka. Maka engkaulah jang
akan menjampaikannja kepada mereka
sebagai milik-pusaka.
8 Sebab Jahwe sendiri akan berdjalan
didepanmu; Ia sendiri akan menjertai
engkau; Ia tak akan melepaskan atau
meninggalkan dikau. Djangan takut dan
djangan terkedjut".
9 Sesudah itu Musa menuliskan hukum
ini, lalu diberikannja kepada imam-imam
putera Levi, jaitu jang mengangkut peti
perdjandjian Jahwe, dan kepada sekalian
ketua Israel.
10 Maka Musa memerintahkan kepada
mereka: "Pada achir tudjuh tahun,
jakni pada waktu berlangsungnja
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tahun pengichlasan, pada hari raja
pondok-pondok daun,
11 saat seluruh Israel datang untuk
menghadap hadirat Jahwe Allahmu
ditempat jang akan dipilihNja, hendaklah
engkau membatjakan hukum ini didepan
seluruh Israel sehingga dapat didengar
olehnja.
12 Kumpulkanlah rakjat: pria, wanita
dan anak-anak, pun pula penumpangpenumpang jang tinggal didalam
kotamu, supaja mereka mendengarnja
dan beladjar takut akan Jahwe Allahmu
dan memperhatikan serta melaksanakan
segala perkataan hukum ini.
13 Djuga anak-anak mereka jang belum
mengetahuinja, harus mendengarnja
dan beladjar takut akan Jahwe Allahmu,
tetap selama kamu hidup atas tanah jang
sedang kamu tudju untuk mendudukinja,
setelah menjeberangi Jarden".
14 Jahwe lalu bersabda kepada Musa:
"Lihatlah, saat kematianmu sudah dekat.
Maka panggillah Josjua dan berdirilah
sertanja pada kemah pertemuan, supaja
Aku memberikan perintah-perintah
kepadanja". Maka pergilah Musa dan
Josjua berdiri pada kemah pertemuan.

Ulangan 31.15–18
15 Dan
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Jahwe menampakkan Diri pada
kemah itu dalam tiang awan, dan tiang
awan itu berdiri dipintu kemah.
16 Jahwe bersabda kepada Musa:
"Lihatlah, engkau akan beristirahat
beserta nenek-mojangmu, tetapi bangsa
ini akan bangkit berzinah, mengikuti
dewa-dewa asing dinegeri jang mereka
tudju itu. Mereka akan meninggalkan
Daku dan memutuskan perdjandjian
jang telah Kuikat dengan mereka.
17 Maka pada hari itu murkaKu akan
berkobar-kobar terhadap mereka.
Aku akan meninggalkan mereka dan
menjembunjikan wadjahKu dari mereka,
sehingga mereka mendjadi musnah
karena tertimpa banjak malapetaka dan
kesesakan. Adapun pada hari itu mereka
akan berkata: "Bukankah ini sebabnja
malapetaka itu menghinggapi diri kita,
jaitu bahwa Allah kita tidak ada lagi
ditengah-tengah kita?"
18 Namun pada ketika itu Aku
sungguh-sungguh akan menjembunjikan
wadjahKu, dari sebab segala kedjahatan
jang telah mereka lakukan, jakni
bahwasanja mereka telah berpaling
kepada dewa-dewa lain.

Ulangan 31.19–21
19 Adapun
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sekarang, tulislah madah ini
dan adjarkanlah kepada orang-orang
Israel. Taruhlah itu didalam mulut
mereka, supaja madah ini bagiKu
merupakan saksi terhadap orang-orang
Israel.
20 Sebab Aku akan mengantar mereka
ketanah, jang telah Kudjandjikan
dengan sumpah kepada nenek-mojang
mereka, tanah jang beralirkan susu
dan madu. Mereka akan makan sampai
kenjang serta mendjadi gemuk, namun
sesudah itu mereka akan berpaling
kepada dewa-dewa lain dan berbakti
kepadanja sambil menghinakan Aku
serta memutuskan perdjandjianKu.
21 Apabila sesudah itu banjak
malapetaka dan penderitaan menimpa
mereka, maka madah ini akan
mendengung dihadapan mereka sebagai
saksi, sebab madah ini tak akan
kundjung lenjap dari dalam mulut
keturunan mereka. Memang Aku
mengerti niat jang mereka ichtiarkan
sekarang ini djuga, jaitu sebelum Aku
mengantar mereka kedalam negeri, jang
telah Kudjandjikan dengan sumpah".

Ulangan 31.22–28
22 Pada
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hari itu djuga Musa menuliskan
madah ini dan mengadjarkannja kepada
orang-orang Israel.
23 Dan kepada Josjua putera Nun
diperintahkanNja: "Hendaklah kuat dan
tetap hati, sebab engkau akan membawa
masuk orang-orang Israel kedalam
negeri, jang telah Kudjandjikan dengan
sumpah kepada mereka, maka Akupun
akan menjertai dikau".
24 Setelah Musa selesai menuliskan
perkataan hukum ini selengkaplengkapnja dalam sebuah kitab,
25 maka ia memerintahkan kepada para
Levita, pengangkut peti perdjandjian
Jahwe:
26 "Ambillah kitab hukum ini dan
letakkanlah disamping peti perdjandjian
Jahwe Allahmu, supaja disana berupalah
saksi terhadapmu.
27 Sebab aku mengenal kedurhakaanmu
dan ketegaran lehermu. Djika selama
aku masih hidup serta kamu, kamu
sudah mendurhaka kepada Jahwe,
apalagi nanti sesudah aku mati!
28 Kumpulkanlah sekalian ketua
suku-suku serta pengawas-pengawasmu
padaku, supaja aku berkesempatan

Ulangan 31.29–32.3
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mengatakan didepan mereka perkataan
berikut ini, dan memanggil langit dan
bumi mendjadi saksi terhadap mereka.
29 Sebab aku tahu bahwa, sesudah
aku mati, kamu pasti akan berkelakuan
buruk serta menjimpang dari djalan
jang telah kuperintahkan kepadamu.
Oleh sebab itu diwaktu kelak-kemudian
malapetaka akan menimpa dirimu,
sebab kamu akan membuat apa jang
djahat menurut pandangan Jahwe serta
menjakiti hatiNja dengan perbuatanmu".
30 Lalu, sedang seluruh djemaah Israel
mendengarkannja, Musa menjampaikan
perkataan madah ini, lengkap sampai
kata jang terachir.
1 Tjondongkanlah telingamu, hai
langit, maka aku akan berbitjara;
pun pula bumi dengarkan hendaknja
utjapan mulutku!
2 Semoga tertjurah adjaranku laksana
hudjan, dan udjarku bertaburan laksana
embun, bagaikan hudjan lebat pada
tunas hidjau, bagaikan hudjan-deras
pada rerumputan.
3 Sebab nama Jahwe hendak kuserukan;
muliakanlah Allah kita!

32
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Padas, sempurna karjaNja!
sungguh lurus segala djalanNja! Allah
jang setia, tiada lalimNja, Dialah adil dan
ichlas adaNja.
5 Buruk kelakuan mereka terhadapNja,
bukan anakNja sedikitpun lagi; angkatan
berbelit-belit djalan hidupnja dan
tjurang.
6 Begitukah Jahwe kaubalas, hai, bangsa
jang djahil dan tak berfaham? Bukankah
Ia Bapamu, jang mentjiptakan dikau,
jang membuat serta mengukuhkan
engkau?
7 Ingatlah abad-abad jang lampau,
renungkan tahun demi tahun, angkatan
demi angkatan; Tanjalah bapakmu, maka
kepadamu ia akan mentjeriterakannja,
tanjalah kaum tua, maka mereka akan
memaklumkannja kepadamu;
8 Tatkala Jang Mahatinggi menentukan
pusaka untuk bangsa-bangsa tatkala Ia
memisah-misahkan anak-anak manusia,
Ia menetapkan perbatasan rakjat-rakjat,
setara dengan djumlah putera Allah.
9 Demikian bagian Jahwelah umatNja,
Jakublah bagian pusakaNja.
10 Ia mendjumpainja ditanah gurun
dipadang belantara jang kosong

Ulangan 32.11–15
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melolong; Ia merangkum serta
memeliharanja, mendjagainja laksana
bidji mata.
11 Bagaikan radjawali jang membongkar
sarangnja, melajang-lajang diatas
anak-anaknja, dibentangkan sajapnja
untuk mengangkatnja, dan membawanja
dengan kepak-kepaknja.
12 Hanja Jahwe sendiri membimbingnja,
tiada dewa lain disampingNja.
13 Ia membuat dia menunggang atas
puntjak-puntjak bumi, dan makan
penghasilan ladang; Ia menjuruh dia
mengisap madu dari padas, dan minjak
dari batu kelikir jang keras.
14 Dadih dari lembu dan susu dari
kambing, serta lemak anakdomba; pula
domba djantan dari Basjan bersama
kambing djantan, serta butir gandum
jang gemuk; dan air buah anggur
kaureguk bertahang-tahang.
15 Maka Jesjurun mendjadi gemuk
hingga menjepak kebelakang, gemuklah engkau, besar dan tambun - ia
menjangkal Allah jang mendjadikannja,
dan menistakan Padas keselamatannja.

Ulangan 32.16–21
16 Mereka
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membangkitkan tjemburuNja
dengan hal-hal jang asing, karena
perbuatan kedji merangsang hatiNja.
17 Korban-korban dipersembahkan
bagi roh-roh djahat jang bukan Allah,
kepada dewa-dewa jang tak mereka
kenal, dewa-dewa baru jang belum
lama muntjul, jang tak membingungkan
nenek-mojangmu.
18 Padas jang memperanakkan dikau,
kaualpakan, pun kaulupakan Allah jang
bersakit-sakit melahirkan dikau.
19 Jahwe melihatnja, dan karena kesal
hatiNja, Ia menampik putera-puteriNja.
20 SabdaNja: "WadjahKu hendak
Kusembunjikan dari mereka, dan akan
melihat, bagaimanakah achir djadinja
mereka itu, Sebab angkatan tjuranglah
mereka, anak-anak jang tak mengenal
kesetiaan.
21 Mereka membangkitkan tjemburuKu
dengan jang bukan Allah, mereka
mengesalkan Daku dengan kesiasiaan mereka; Maka Akupun
akan membangkitkan tjemburu
mereka dengan jang bukan bangsa,
dengan bangsa jang dungu Aku akan
mengesalkan mereka.

Ulangan 32.22–28
22 Sebab
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api telah bernjala dalam
hidungKu, berkobarnja sampai kelubuk
pratala, akan melahap bumi beserta
hasilnja, menghanguskan dasar
gunung-gunung.
23 Atas mereka Kutimbun bentjana,
panah-panahKu Kuhabiskan melawan
mereka.
24 Lemah karena lapar, termakan
demam dan sakit teruk, Kukirimlah
kepada mereka taring binatang, dengan
bisa ular jang mendjalar dalam debu.
25 Diluar, pedang memarang anak
mereka, didalam rumahnja menimpalah
rasa ngeri pada teruna dan dara, baji
beserta jang beruban.
26 Kutjita-tjitakan: biar mereka Kutetak,
Kuhapus kenangan mereka dari tengah
orang;
27 Namun Aku chawatir ketjongkakan
musuh, kalau-kalau lawannja salah
mengerti, djangan sampai berkata:
tangan kita jang unggul! dan tidak:
Jahwelah jang berbuat semuanja itu.
28 Sebab mereka bangsa jang sempit
pandangannja, tanpa pengertian
sedikitpun sadja.

Ulangan 32.29–36
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mereka bidjak adanja,
nistjaja hal ini diinsjafi djuga, dan
difahami makna kesudahannja.
30 Bagaimana mungkin satu orang
mengedjar seribu dan dua menghalaukan
selaksa, selain karena Padas mereka
telah mendjual mereka dan Jahwe sudah
melepaskan mereka.
31 Tetapi padas mereka tak menjamai
Padas kita, sehingga musuh kita tak
sanggup mendjadi hakim.
32 Sebab pokok anggurnja dari batang
Sodom, dari perkebunan Gomorra
datangnja; Buah anggur mereka buah
beratjun, pahitlah gugus-gugus mereka.
33 Bisa ularlah anggur mereka, dan
ratjun beludak jang bengis.
34 Adapun dia, tidakkah ia tersimpan
padaku, dimeteraikan dalam
perbendaharaanKu?
35 PadaKulah dendam dan pembalasan,
pada saat kaki mereka gontjang; sebab
dekatlah hari keruntuhan mereka, nasib
mereka bergegas-gegas datangnja.
36 Sebab Jahwe akan mengadili umatNja
dan mengasihani hamba-hambaNja,
karena Ia melihat daja mereka lenjap,

Ulangan 32.37–42
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dan kanak-kanak maupun jang dewasa
lumpuh semuanja.
37 Dan Ia akan bersabda: "Mana
dewa-dewa mereka, padas tempat
mereka berlindung,
38 jang makan lemak korban jang
mereka sembelih, dan minum anggur
jang mereka tuangkan? Bangkitlah sadja
mereka dan menolong kamu, mendjadi
perlindungan bagimu.
39 Lihat sekarang bahwa Akulah
jang Aku itu, tiada Allah selain
Aku. Aku jang mematikan dan pula
menghidupkan, sesudah meremukkan
Aku jang menjembuhkan, tiada jang
menjelamatkan dari tanganKu.
40 Ja, kelangit Aku mengatjungkan
tanganKu sambil bersabda: Demi Aku
jang hidup abadi:
41 Sekali Aku mengasah pedang jang
berkilat, akan dipegang tanganKu
untuk mengadili; Aku akan membalas
dendam terhadap lawan-lawanKu
dan atas pembentjiKu mendatangkan
pembalasan.
42 Panah-panahKu akan Kumabukkan
dengan darah, dan pedangKu akan
memakan daging: darah orang jang
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gugur dan tawanan, kepala berambutpandjang para musuh.
43 Bersorak-sorailah, hai djenazahdjenazah umatNja, sebab dibalasNjalah
darah hambaNja, Ia membalas dendam
kepada lawanNja, dan mendamaikan
tanah umatNja.
44 Maka madjulah Musa untuk
menjampaikan segala perkataan madah
itu, sedang rakjat mendengarkan, dan
iapun disertai Josjua bin Nun.
45 Setelah Musa selesai memaklumkan
segala perkataan itu kepada seluruh
Israel, lalu ia berkata kepada mereka:
46 "Perhatikanlah benar-benar segala
perkataan jang hari ini kusampaikan
kepadamu akan kesaksian, sehingga
kamu dapat memerintahkannja pula
kepada anak-anakmu, supaja segala
perkataan hukum ini mereka pelihara
dan mereka laksanakan.
47 Sebab ini bukanlah perkataan
jang hampa bagimu, melainkan inilah
hidupmu, dan berdasarkan perkataan
ini kamu akan hidup lama diatas
tanah, jang akan kamu duduki, setelah
menjeberangi sungai Jarden".

Ulangan 32.48–33.2
48 Pada
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hari itu djuga, Jahwe bersabda
kepada Musa:
49 "Naiklah keatas pegunungan 'Abarim
ini - jaitu gunung Nebo, jang terletak
ditanah Moab berhadapan dengan
Jericho - dan pandanglah negeri Kanaan,
jang akan Kuberikan kepada orang-orang
Israel mendjadi milik mereka,
50 dan tunggulah kematianmu diatas
gunung jang akan kaudaki itu, supaja
engkau dipersatukan dengan leluhurmu,
seperti Harun, saudaramu, telah mati
digunung Hor dan dipersatukan dengan
leluhurnja.
51 Karena engkau pernah tidak setia
kepadaKu ditengah-tengah orang Israel
didekat air Meriba di Kadesj, digurun
Sin, serta engkau tidak menguduskan
Daku ditengah-tengah orang Israel,
52 maka engkau akan melihat negeri
itu hanja dari seberang, tetapi tidak
akan masuk kesana, kenegeri jang akan
Kuberikan kepada orang-orang Israel".
1 Inilah berkat jang disampaikan
oleh Musa, abdi Allah, kepada
orang-orang Israel sebelum wafatnja.
2 Ia berkata: "Jahwe telah bertolak
dari Sinai, dan bersinarlah dari Seir
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bagi mereka, tampaklah tjahajaNja dari
gunung Paran, Ia datang di Meribat
Kadesj, dari sisi kananNja api laksana
tanda bagi mereka.
3 Ja, Engkau jang mentjintai suku-suku
bangsa, siapapun jang sutji adalah
dalam tanganMu; maka mereka jang
bertiarap pada kakiMu, telah berangkat
atas sabda-sabdaMu.
4 Taurat diberikan Musa kepada kita
sebagai milik djemaah Jakub.
5 Lalu di Jesjurun diangkat radja,
ketika berhimpun kepala bangsa dan
berkumpul suku-suku Israel.
6 Hiduplah Ruben, djangan ia mati atau
angkatan pria berkurang djumlahnja.
7 Dan inilah perkataannja mengenai
Juda: "Dengarlah, ja Jahwe, suara Juda
dan bawalah dia masuk bangsanja;
tangannja berdjuang baginja, dan
semoga Engkau mendjadi pertolongan
dari musuh-musuhnja".
8 Tentang Levi ia berkata: "Tumim dan
Urim bagi orang kesajanganmu, jang
Kauudji di Massa dan Kautantang pada
air Meriba.
9 Ialah jang berkata mengenai ajah
dan ibunja: "mereka tak kulihat", dan

Ulangan 33.10–14
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saudara-saudaranja tidak diingatnja, pun
anak-anaknja tidak dikenal. Sungguh,
mereka memelihara sabdaMu serta
mendjaga perdjandjianMu.
10 Mereka mengadjarkan keputusankeputusanMu kepada Jakub, hukumMu
kepada Israel; mereka menaruh ukupan
didepan wadjahMu, dan korban bakar
diatas mezbahMu.
11 Berkatilah, ja Jahwe, kekuatannja,
dan pekerdjaan tangannja agar
Kausukai. Patahkanlah pinggang orang
jang bangkit terhadapnja dan para
pembentjinja, hingga tak bangun lagi."
12 Tentang Benjamin ia berkata:
"Kekasih Allah, ia diam dengan tenteram;
Jang Mahatinggi melindunginja
senantiasa, dan berkediaman ditengah
lereng-lerengnja".
13 Tentang Jusuf ia berkata: "Diberkati
oleh Jahwe tanahnja dengan karunia
utama langit jang mengembun dan tubir
jang terletak dibawah;
14 dengan karunia utama hasil
matahari, dan karunia jang tumbuh
berbulan-bulan;

Ulangan 33.15–20
15 dengan
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jang utama dari gununggunung purba dengan karunia utama
dari bukit-bukit abadi;
16 dengan jang utama dari bumi serta
kelimpahannja, dengan kasih dari Jang
Berkediaman dalam semak berduri.
Semuanja itu turunlah atas kepala Jusuf,
atas kepala orang jang terkuduskan
diantara saudaranja.
17 Lembu djantan muda lambang
kehormatannja, dan tanduk-tanduknja
bagaikan tanduk banteng; dengannja
ia akan menjondol bangsa-bangsa
serentak sampai keudjung bumi. Mereka
itu berlaksa-laksa orang Efraim serta
beribu-ribu orang Manasse."
18 Tentang Zabulon ia berkata:
"Bermegahlah, hai Zabulon, dalam
perlawatanmu dan engkau, hai Issakar,
dalam perkemahan-perkemahanmu.
19 Atas gunung, tempat mereka berseru,
bangsa-bangsa akan mempersembahkan
korban jang wadjar, sebab mereka
menikmati kelimpahan laut dan harta
terpendam dalam pasir".
20 Tentang Gad ia berkata: "Terpudjilah
Dia jang memberi Gad kelapangan.
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Ia duduk sebagai singa betina, dan
menerkam lengan serta kepala.
21 Hak pertama disediakannja bagi
dirinja, sebab disana tersimpan
bagian penguasa. Ia berdjalan dengan
pemimpin-pemimpin bangsa, keadilan
Jahwe telah didjalankannja serta
keputusan-keputusanNja terhadap
Israel."
22 Tentang Dan ia berkata: "Dan itu
singa muda, ia melompat dari daerah
Basjan".
23 Tentang Neftali ia berkata: "Neftali
dilimpahi kasih dan dipenuhi berkat
Jahwe; laut dan tanah selatan miliknja."
24 Tentang Asjer ia berkata:
"Terberkatilah Asjer dari antara
putera-putera, sudilah disajangi
saudaranja, tjelupkanlah kakinja dalam
minjak.
25 Semoga pintu-pintu berpalang besi
dan perunggu, serta djalanmu tenang
selama hidupmu."
26 Tiada jang menjamai Allah Jesjurun.
Ia mengendarai langit dalam kekuasaan,
mengendarai punggung awan-awan.
27 Allah purbakala, tempat perlindungan
dan dibawah: lengan abadi. Ia mengusir

Ulangan 33.28–34.4
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musuh didepanmu dengan berfirman:
Tumpaskan!
28 Begitu Israel berkediaman dengan
aman, sumber Jakub-el bertempat
sendiri, tanah gandum dan anggur, pun
langitnja melelehkan embun.
29 Berbahagialah engkau, Israel!
Siapa menandingi engkau? Bangsa
jang diselamatkan atas nama Jahwe.
Dialah perisai pertolonganmu serta
pedang kemuliaanmu. Maka musuh akan
menjandjung dikau, namun engkau akan
mengindjak bukit-bukit mereka."
1 Musa lalu naik dari dataran
Moab kegunung Nebo, kepuntjak
Pisga, jang berhadapan dengan Jericho;
dan Jahwe memperlihatkan kepadanja
seluruh negeri itu; Gilead sampai ke
Dan,
2 seluruh Neftali, tanah Efraim dan
Manasse, seluruh tanah Juda sampai
kelaut barat,
3 tanah Selatan dan lingkaran lembah
Jericho, kota kurma itu, sampai ke Soar.
4 Dan Jahwe bersabda kepadanja:
"Inilah negeri jang telah Kudjandjikan
dengan sumpah kepada Abraham, Ishak
dan Jakub dengan perkataan: 'Kepada
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keturunanmu akan Kuberikan itu'. Aku
telah membuat engkau melihatnja
dengan pandangan mata, tetapi engkau
tak akan menjeberang kesana".
5 Musa, abadi Jahwe, lalu meninggal
disana ditanah Moab, menurut perintah
Jahwe.
6 Maka ia dimakamkan dalam lembah
dinegeri Moab, berhadapan dengan
Bet-Pe'or, dan tiada seorangpun tahu
kuburnja sampai hari ini.
7 Musa berusia seratus duapuluh tahun
ketika ia meninggal; matanja tiada kabur
dan kekuatannja tiada merana.
8 Maka orang Israel menangisi Musa
didataran Moab tigapuluh hari lamanja,
sampai masa berkabung untuk Musa
berachir.
9 Adapun Josjua bin Nun penuh roh
kebidjaksanaan, sebab Musa telah
menumpangkan tangan atasnja.
Maka dari itu orang-orang Israel
mendengarkan dia dan berbuat sesuai
dengan apa jang diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
10 Tetapi tak pernah bangkit lagi
seseorang nabi di Israel seperti Musa,
jang dikenal Jahwe berhadap-hadapan,

Ulangan 34.11–12
11 jaitu
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dengan segala tanda dan
mukdjidjat jang atas pengutusan Jahwe
diperbuatnja dinegeri Mesir terhadap
Parao, segala pendjawatnja serta seluruh
negerinja;
12 pun pula dengan segala daja-tindak
jang kuat dan segala perbuatan jang
dahsjat lagi besar, jang dikerdjakan
Musa didepan seluruh Israel.

Yosua
1 Setelah

Musa, hamba Jahwe, wafat,
maka bersabdalah Jahwe kepada
Josjua' bin Nun, pelajan Musa:
2 "HambaKu Musa telah wafat.
Nah sekarang, ber-siap2lah untuk
menjeberangi sungai Jarden - engkau
dan seluruh bangsa ini - kenegeri, jang
hendak Kuanugerahkan kepada mereka,
jakni bani Israil.
3 Tiap2 tempat, jang akan diindjak
telapak kakimu, akan Kuanugerahkan
kepada kamu, sebagaimana telah
Kusabdakan kepada Musa:
4 Mulai dari gurun dan gunung Libanon
disana sampai ke sungai besar, jakni
sungai Efrat, djadi seluruh daerah orang2
Het, dan sampai ke Laut Besar, tempat
matahari masuk, semua mendjadi
djadjahan kamu.
5 Tiada seorangpun dapat bertahan
terhadapmu sepandjang umur hidupmu.
Sebagaimana Aku telah menjertai Musa,
demikian Aku akan menjertai engkau.

1
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Aku tidak akan melepaskan dikau dan
tidak akan meninggalkan dikau".
6 Hendaklah tetap dan kukuh-kuat!
Sebab engkaulah jang akan membuat
bangsa ini memiliki negeri, jang telah
Kupersumpahkan kepada nenekmojangnja akan dianugerahkan kepada
mereka.
7 Hendaklah tetap dan amat kukuh-kuat
sadja untuk ber-djaga2, supaja engkau
berlaku sesuai dengan seluruh Taurat,
jang telah diperintahkan hambaKu
Musa kepadamu. Djangan menjimpang
kekanan maupun kekiri, agar engkau
berhasil kemanapun engkau pergi.
8 Kitab Taurat ini djangan sampai lenjap
dari mulutmu, melainkan siang-malam
hendak kaukadji, supaja engkau
senantiasa ber-djaga2 untuk berlaku
sesuai dengan semuanja jang tertulis
didalamnja, nistjaja beruntunglah
usahamu dan berhasillah engkau.
9 Bukankah Aku jang memerintahkannja
kepadamu? Djadi hendaklah tetap dan
kukuh-kuat! Djangan gentar dan
djangan tjemas, sebab Jahwe, Allahmu,
ada sertamu kemanapun engkau pergi".

Yosua 1.10–15
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Josjua' memberikan perintah ini
kepada para pendaftar rakjat:
11 "Djeladjahilah perkemahan dan
perintahkanlah kepada rakjat:
Sediakanlah bekal bagimu, sebab tiga
hari lagi kamu akan menjeberangi
sungai Jarden disini untuk pergi memiliki
negeri, jang hendak dianugerahkan
Jahwe, Allahmu, kepadamu mendjadi
milik-pusakamu".
12 Adapun kepada orang2 Ruben dan
Gad serta separuh suku Menasje Josjua'
berkata:
13 "Ingatlah akan apa jang telah
diperintahkan Musa, hamba Jahwe,
kepadamu, jaitu: Jahwe, Allahmu,
hendak menganugerahkan ketenangan
kepadamu serta menjerahkan negeri ini
kepadamu.
14 Isteri2, kanak2 serta ternakmu
hendaknja tinggal didaerah, jang telah
diberikan Musa kepadamu diseberang
Jarden, tetapi kamu, jakni segala orang
gagah-perkasa, harus menjeberang
dengan pasukan2 teratur mendahului
saudara2mu dan menolong mereka,
15 hingga Jahwe menganugerahkan
ketenangan kepada saudara2mu seperti
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kepada kamu. Apabila merekapun
sudah memiliki daerah, jang hendak
dianugerahkan Jahwe, Allah mereka,
kepadanja, maka bolehlah kamu pulang
dan memiliki daerah milik-pusakamu,
jang telah diberikan Musa, hamba
Jahwe, kepadamu diseberang Jarden,
tempat matahari terbit".
16 Maka djawab mereka kepada Josjua':
"Semuanja, jang telah kauperintahkan,
hendak kami perbuat, dan kami hendak
pergi kemanapun djua kami kausuruh.
17 Sama sekali sebagaimana kami
telah mendengarkan Musa, demikianpun
kami akan mendengarkan dikau.
Hanjalah semoga Jahwe serta engkau,
sebagaimana Ia telah serta Musa.
18 Barangsiapa mendurhakai
perintahmu dan tidak mendengarkan
perkataanmu dalam segala sesuatu
jang akan kauperintahkan kepada kami,
ia harus mati. Hendaklah tetap dan
kukuh-kuat sadja!"
1 Kemudian Josjua' bin Nun mengutus
dengan diam2 dari Sjitim dua mata2
dengan pesan ini: "Pergilah mengintai
negeri itu, jaitu Jeriho!" Maka pergilah
mereka itu dan datang kepada rumah
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seorang pelatjur, jang bernama Rahab,
dan lalu tidur disitu.
2 Tetapi kepada radja Jeriho diberitakan:
"Tadi malam ada orang datang kemari
dari bani Israil untuk mengintip negeri
ini".
3 Karena itu radja Jeriho menjuruh
katakan kepada Rahab: "Serahkanlah
orang2 jang datang kepadamu - jang
masuk kedalam rumahmu -, sebab
mereka datang untuk mengintip seluruh
negeri ini".
4 Tetapi perempuan itu mengambil
dan menjembunjikan kedua orang
itu, lalu berkata: "Betul, orang2 itu
datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu
darimana datangnja.
5 Ketika pintugerbang ditutup
mendjelang gelap, orang2 itu sudah
pergi lagi. Aku tidak tahu kemana
perginja. Kedjarlah segera mereka itu,
sebab mereka masih dapat kamu susul".
6 Tetapi ia telah menjuruh kedua
orang itu naik keatas sotoh dan
menjembunjikan mereka dibawah
batang2 lenan, jang dilonggoknja diatas
sotoh itu.

Yosua 2.7–11
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orang2 itu mengedjar kedua2nja kedjurusan sungai Jarden,
ke-arungan2, dan pintugerbang ditutup
lagi, setelah orang2 itu keluar untuk
mengedjar mereka.
8 Adapun belum lagi mereka pergi tidur,
maka (perempuan itu) naik kepada
mereka diatas sotoh.
9 Ia berkata kepada orang2 itu:
"Aku tahu, bahwa Jahwe hendak
menganugerahkan negeri ini kepada
kamu dan bahwa kekedjutan terhadapmu
telah mendjatuhi diri kami dan bahwa
segala penduduk negeri ini tjabar hati
terhadapmu.
10 Sebab kami telah mendengar, bahwa
Jahwe telah mengeringkan air Laut
Merah dihadapan kamu, ketika kamu
keluar dari Mesir, dan apa jang telah
kamu perbuat dengan kedua radja Amor
diseberang Jarden, jakni dengan Sihon
dan 'Og, bagaimana mereka kamu
haramkan.
11 Ketika kami mendengar itu, tawarlah
hati kami dan tiada seorangpun masih
berani terhadap kamu, sebab Jahwe,
Allahmulah Allah dilangit diatas dan
dibumi dibawah.
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sekarang, sudilah bersumpah
kepada saja demi Jahwe, bahwasanja,
karena saja telah berbuat baik
kepadamu, kamupun akan berbuat baik
kepada keluarga bapak saja. Berilah saja
suatu tanda djaminan,
13 bahwasanja ibu-bapak saja, kakakadik saja serta semua kerabat mereka,
akan kamu hidupi dan hidup kami akan
kamu lepaskan dari maut".
14 Sahut kedua orang itu kepadanja:
"Kami menanggung kamu dengan njawa
kami sendiri. Asal perdjandjian kita ini
tidak kauberitahukan, maka apabila
negeri ini diserahkan Jahwe kepada
kami, kami akan menaruh rela dan setia
padamu".
15 Lalu ia menurunkan mereka dengan
tali dari djendela, sebab rumahnja,
melekat pada tembok, sehingga ia diam
didalam tembok itu.
16 Lagi ia berkata kepada mereka:
"Pergilah kepegunungan, nistjaja disitu
para pengedjar tidak akan mendapati
kamu. Bersembunjilah disana selama
tiga hari, sampai para pengedjar pulang,
kemudian dapatlah kamu meneruskan
perdjalananmu".
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kedua orang itu berkata
kepadanja: "Kami bebas dari
sumpah dengan mana kami telah
kaupersumpahkan itu dengan sjarat2
ini:
18 Apabila nanti kami memasuki
negeri ini, maka tali benang kirmizi
ini harus kauikatkan pada djendela,
darimana engkau telah menurunkan
kami, lagi ibu-bapakmu, kakak-adikmu
serta seluruh keluarga bapakmu harus
kauhimpunkan dirumah ini.
19 Barangsiapa nanti keluar dari pintu
rumahmu, maka darahnja turun atas
kepalanja sendiri dan kami ini tidak
bersalah. Tetapi apabila seseorang
berada dirumah ini, maka darahnja turun
atas kepala kami ini, djika ada orang
jang mendatangkan tangan kepadanja.
20 Dan apabila engkau memberitahukan
perdjandjian kita ini, maka kami bebas
djuga dari sumpah, dengan mana kami
telah kaupersumpahkan".
21 Sahutnja: "Sebagaimana kamu
katakan, demikianlah hendaknja
terdjadi!" Lalu ia membiarkan mereka
pergi. Ketika mereka sudah berangkat,
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lalu tali kirmizi itu diikatkannja pada
djendela.
22 Adapun mereka itu pergi dan
memasuki pegunungan. Disana mereka
tinggal selama tiga hari, sampai para
pengedjar pulang. Pengedjar2 itu
men-tjari2 sepandjang djalan, tanpa
menemukan sesuatupun.
23 Kemudian kedua orang itu kembali
turun dari pegunungan, menjeberang
dan sampai kepada Josjua' bin Nun.
Mereka mentjeritakan kepadanja segala
sesuatu jang telah dialami mereka.
24 Katanja kepada Josjua': "Jahwe
menjerahkan seluruh negeri itu kedalam
tangan kita dan segala penduduk negeri
itu tawar hati terhadap kita!"
1 Maka pagi2 benar Josjua'
membongkar perkemahan dan
bertolaklah mereka dari Sjitim dan tiba
pada sungai Jarden, jakni ia sendiri
bersama dengan semua bani Israil.
Disana mereka bermalam sebelum
menjeberang.
2 Sehabis tiga hari para pendaftar
mendjeladjahi perkemahan,
3 dan memberikan perintah ini kepada
rakjat: "Apabila kamu melihat peti
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perdjandjian Jahwe, sedang diangkat
para imam-Levita, maka kamu
harus berangkat dari tempatmu dan
mengikutinja 4 tetapi djarak antara kamu dan peti
itu harus tetaplah lebih kurang dua
ribu hasta, kamu tidak boleh dekat2, supaja kamu mengetahui djalan, jang
harus kamu tempuh, sebab kamu belum
pernah liwat djalan itu".
5 Selandjutnja Josjua' berkata kepada
rakjat: "Sutjikanlah dirimu, sebab esok
Jahwe akan membuat keadjaiban2
di-tengah2mu".
6 Kepada imam2 Josjua' berkata:
"Angkatlah peti perdjandjian itu dan
menjeberanglah dihadapan rakjat!" Maka
mereka mengangkat peti perdjandjian
itu dan berdjalan dihadapan rakjat.
7 Maka Jahwe bersabda kepada Josjua':
"Hari ini Aku hendak mulai membuat
dirimu mendjadi besar dimata seluruh
Israil, agar mereka tahu, bahwa Aku ada
sertamu, sebagaimana Aku telah ada
serta Musa.
8 Maka itu haruslah kauberikan
perintah berikut ini kepada para imam,
pengangkat peti perdjandjian itu:
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"Apabila kamu sampai ketepi air Jarden,
maka kamu harus berdiri disungai
Jarden'."
9 Kemudian kata Josjua' kepada bani
Israil: "Kemari dekat2, dan dengarkanlah
sabda Jahwe, Allahmu!"
10 Lalu Josjua' menjambung: "Dalam
hal inilah akan kamu ketahui, bahwa
Allah jang hidup di-tengah2mu, dan
bahwa Ia pasti akan mengusir orang2
Kena'an, Het, Hiw, Periz, Girgasj, Amor
dan Jebus dari hadapanmu.
11 Lihatlah, peti perdjandjian Tuhan
seluruh bumi akan menjeberangi sungai
Jarden dihadapan kamu.
12 Sekarang ambillah duabelas orang
dari suku2 Israil, satu orang dari tiap2
suku:
13 apabila telapak kaki para imam
pengangkat peti Jahwe, Tuhan seluruh
bumi itu, mengindjak air Jarden, maka
air Jarden itu akan terbelah, jaitu air
jang datang dari hulu, dan air itu akan
tetap berdiri bagaikan bendungan".
14 Maka sementara rakjat berangkat
dari kemah2nja untuk menjeberangi
sungai Jarden, dengan para imam
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pengangkat peti perdjandjian dihadapan
rakjat,
15 terdjadilah, ketika para pengangkat
peti itu sampai kesungai Jarden dan para
imam pengangkat peti itu mentjelupkan
kakinja didalam air pada tepinja adapun sungai Jarden dimusim panen
meluap sepandjang tepinja 16 berdirilah air jang datang dari hulu
itu dan meningkat bagaikan bendungan
dikedjauhan, di Adam, kota jang terletak
dekat Saretan, sedang air jang mengalir
kehilir kelaut 'Araba, jaitu Laut Asin,
terputus sama sekali. Rakjat lalu
menjeberang berhadapan dengan Jeriho.
17 Para imam pengangkat peti itu
tetap berdiri ditengah sungai Jarden
ditanah jang kering, - sementara seluruh
Israil menjeberang ditanah jang kering
itu - hingga segenap bangsa selesai
menjeberangi sungai Jarden.
1 Ketika seluruh rakjat selesai
menjeberangi sungai Jarden, maka
Jahwe bersabda kepada Josjua':
2 "Ambillah dari rakjat duabelas orang,
satu dari tiap2 suku,
3 dan perintahkanlah kepada mereka:
Ambillah disini, dari tengah2 sungai
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Jarden, tempat kaki para imam
berdjedjak, duabelas batu, bawalah itu
sertamu dan taruhlah itu ditempat kamu
nanti bermalam".
4 Josjua' lalu memanggil keduabelas
orang, jang telah ditundjuknja dari
antara bani Israil, satu orang dari tiap2
suku,
5 dan berkatalah Josjua' kepada
mereka: "Menjeberanglah ke-tengah2
sungai Jarden, dihadapan peti Jahwe,
Allahmu, dan angkutlah masing2
sebuah batu keatas pundakmu, menurut
djumlah suku bani Israil,
6 agar ini mendjadi suatu tanda ditengah2 kamu. Apabila kelak anak2mu
menanjakan, apa arti batu2 itu bagimu,
7 maka kepada mereka harus kamu
katakan: Bahwasanja air Jarden terputus
dihadapan peti perdjandjian Jahwe;
ketika peti itu menjeberangi sungai
Jarden, maka air Jarden terputus.
Demikianlah batu2 ini akan mendjadi
suatu peringatan bagi bani Israil
se-lama2nja".
8 Bani Israil berbuat sebagaimana
diperintahkan Josjua'. Dari tengah2
sungai Jarden diangkat mereka duabelas
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batu, sebagaimana telah disabdakan
Jahwe kepada Josjua', menurut djumlah
suku bani Israil, lalu dibawa serta oleh
mereka ketempat bermalam dan ditaruh
mereka disitu, 9 adapun Josjua' telah menegakkan
duabelas batu ditempat indjak kaki para
imam pengangkat peti perdjandjian, dan batu2 itu masih ada disana hingga
dewasa ini.
10 Para imam pengangkat peti itu
tetap berdiri di-tengah2 sungai Jarden,
sampai segala sesuatunja diselesaikan,
jang telah diperintahkan Jahwe kepada
Josjua' untuk dikatakan kepada
rakjat, seturut kesemuanja jang telah
diperintahkan Musa kepada Josjua'.
Rakjat menjeberang ber-gegas2.
11 Ketika seluruh rakjat selesai
menjeberang, maka peti Jahwepun
menjeberang pula. Para imam berdjalan
dihadapan rakjat lagi,
12 dan bani Ruben dan Gad serta
separuh suku Menasje dengan
pasukan teratur dihadapan bani Israil,
sebagaimana telah dikatakan Musa
kepada mereka.
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lebih kurang empatpuluh ribu
orang jang ber-siap2 untuk dinas tentara
bergeraklah mereka dihadapan Jahwe
ke-padang2 Jeriho untuk bertempur.
14 Pada hari itu Jahwe telah membuat
Josjua' mendjadi besar dimata
seluruh Israil, sehingga mereka gerun
terhadapnja sebagaimana mereka gerun
pula terhadap Musa sepandjang umur
hidupnja.
15 Kemudian Jahwe bersabda kepada
Josjua':
16 "Perintahkanlah kepada para imam
pengangkat peti kesaksian itu, supaja
mereka naik dari sungai Jarden".
17 Maka Josjua' memberikan perintah
kepada para imam: "Naiklah dari sungai
Jarden!"
18 Dan ketika para imam pengangkat
peti perdjandjian naik dari tengah2
sungai Jarden dan telapak kaki para
imam sampai kepinggir, maka air Jarden,
kembali ketempatnja dan mengalir
lagi seperti semula dengan meluap
sepandjang tepinja.
19 Pada tanggal sepuluh bulan pertama
rakjat naik dari sungai Jarden, lalu
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mereka berkemah didekat Gilgal,
disebelah timur Jeriho.
20 Adapun keduabelas batu, jang diambil
dari sungai Jarden itu, ditegakkan Josjua'
didekat Gilgal.
21 Dalam pada itu ia berkata kepada
bani Israil: "Apabila anak2mu kelak
menanjakan kepada bapak mereka, apa
arti batu2 ini,
22 maka harus kamu terangkan kepada
anak2mu: "Liwat tanah jang kering Israil
telah menjeberangi sungai Jarden ini,
23 sebab Jahwe, Allahmu, telah
mengeringkan air Jarden dihadapanmu,
sehingga kamu menjeberang,
sebagaimana Jahwe, Allahmu,
telah berbuat dengan Laut Merah, jang
telah dikeringkanNja dihadapan kami,
hingga kami menjeberang,
24 agar segala bangsa negeri tahu,
bahwa tangan Jahwe itu kuat dan agar
oleh karenanja mereka senantiasa takut
kepada Jahwe, Allahmu!"
1 Ketika segala radja Amor disebelah
barat sungai Jarden dan segala radja
Kena'an ditepi laut mendengar, bahwa
Jahwe telah mengeringkan air Jarden
dihadapan bani Israil, hingga mereka
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menjeberang, maka ketjillah hati mereka
dan tiada seorangpun jang masih berani
terhadap bani Israil.
2 Pada waktu itu Jahwe bersabda
kepada Josjua': "Buatlah pisau2 dari
kerikil dan sunatkanlah bani Israil lagi!"
3 Maka Josjua' membuat pisau2 dari
kerikil dan menjunatkan bani Israil di
Bukit Kulup.
4 Dan inilah sebabnja sunat oleh Josjua'
itu: Seluruh kaum lelaki jang keluar dari
Mesir, jaitu semua pradjurit, telah mati
didalam perdjalanan di gurun, setelah
keluar dari Mesir;
5 dan seluruh rakjat, jang keluar
itu memang sudah bersunat. Tetapi
semua orang, jang dilahirkan didalam
perdjalanan, sekeluarnja dari Mesir,
belum lagi disunatkan.
6 Sebab empatpuluh tahun lamanja
bani Israil berdjalan digurun, hingga
semua kaum pradjurit jang keluar
dari Mesir habis, karena mereka
tidak mendengarkan suara Jahwe,
sehingga Jahwe bersumpah kepadanja,
bahwa Ia tidak akan memperkenankan
mereka melihat negeri, jang telah
dipersumpahkanNja kepada nenek-
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mojang mereka untuk dianugerahkan
kepada kita, suatu negeri tempat
mengalirlah susu dan madu.
7 Dan mereka itu digantikanNja dengan
anak2nja. Orang2 inilah, jang disunatkan
Josjua', sebab mereka masih berkulup,
karena didalam perdjalanan itu mereka
tidak disunatkan.
8 Ketika sunat seluruh bangsa
sudah selesai, maka mereka tinggal
ditempatnja didalam perkemahan itu,
hingga sembuh.
9 Lalu Jahwe bersabda kepada Josjua':
"Hari ini penghinaan Mesir telah
Kugulingkan daripadamu." Makanja
orang menjebut nama tempat itu Gilgal
hingga dewasa ini.
10 Bani Israil masih berkemah di Gilgal
dan merajakan Paska di-padang2 Jeriho
pada tanggal empatbelas bulan itu,
dipetang hari.
11 Dan sehari sesudah Paska mereka
makan roti tak beragi dan gandum
panggang dari hasil bumi negeri, tepat
pada hari itu djua.
12 Keesokan harinja mana berhenti,
karena mereka kini makan dari hasil
bumi negeri itu, dan untuk seterusnja
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tiada mana lagi bagi bani Israil, sebab
dalam tahun itu mereka makan dari hasil
bumi tanah Kena'an.
13 Ketika Josjua' berada didekat Jeriho
dan menengadah tiba2 tampaklah
olehnja seorang prija berdiri berhadapan
dengannja dengan pedang terhunus
ditangannja. Josjua' mendekati dia dan
bertanja kepadanja: "Adakah engkau
dari pihak kami ataukah dari pihak lawan
kami?"
14 Sahutnja: "Bukan! Aku ini hulubalang
balatentara Jahwe. Aku baru sadja
datang". Josjua' lalu meniarap dan
bersudjud, lalu bertanja kepadanja:
"Apa gerangan hendak dikatakan tuanku
kepada hambanja?"
15 Maka sahut hulubalang Jahwe itu
kepada Josjua': "Tjopotlah kasutmu dari
kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu
sutji!" Dan itupun diperbuat Josjua'.
1 Adapun Jeriho tertutup rapat2
terhadap bani Israil. Tiada
seorangpun masuk atau keluar.
2 Maka Jahwe bersabda kepada Josjua':
"Lihatlah, Aku hendak menjerahkan
Jeriho dan radjanja, orang2 jang
gagah-perkasa, kedalam tanganmu.
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harus mengelilingi kota itu,
sedang segala pradjurit mengitarinja
satu kali. Demikian harus kamu perbuat
enam hari ber-turut2.
4 Tudjuh imam harus membawa tanduk
domba djantan dihadapan peti itu. Pada
hari ketudjuh haruslah kamu tudjuh kali
mengelilingi kota itu, sementara para
imam meniup tanduk itu.
5 Dan apabila terompet itu dibunjikan
dan kamu mendengar bunji tanduk,
maka seluruh rakjat harus berpekik
dengan hebatnja. Tembok kota itu
akan roboh pada tempatnja dan lalu
rakjat, masing2 lurus didepannja, harus
memandjatnja".
6 Lalu Josjua' bin Nun memanggil para
imam dan berkata kepada mereka:
"Angkatlah peti perdjandjian itu dan
tudjuh imam dengan membawa tudjuh
tanduk domba djantan harus berdjalan
dihadapan peti Jahwe".
7 Kepada rakjat ia berkata: "Maralah dan
kelilingilah kota itu! Jang berkelengkapan
harus mara dihadapan peti Jahwe!"
8 Dan terdjadilah menurut perintah
Josjua' kepada rakjat itu. Ketudjuh imam
itu dengan membawa ketudjuh tanduk
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domba djantan bergerak dihadapan
Jahwe, sambil meniup tanduk2 itu,
dan peti perdjandjian Jahwe mengikuti
mereka.
9 Jang berkelengkapan berdjalan
didepan para imam, jang meniup tanduk,
dan pasukan belakang mengikuti peti
itu. Tengah mereka berdjalan, tanduk2
ditiup terus-menerus.
10 Josjua' memerintahkan kepada
rakjat: "Kamu tidak boleh berpekik dan
tidak boleh memperdengarkan suaramu,
bahkan sepatah katapun tidak boleh
keluar dari mulutmu, hingga saat aku
mengatakan kepadamu: Berpekiklah!,
lalu bolehlah kamu berpekik".
11 Peti perdjandjian itu dibawa
mengelilingi kota dengan mengitarinja
satu kali.
12 Josjua' bangun pagi2. Para imam
mengangkat peti Jahwe.
13 Dengan membawa ketudjuh tanduk
domba djantan itu dihadapan peti
Jahwe ketudjuh imam berdjalan terus
sambil meniup tanduk2 itu. Jang
berkelengkapan berdjalan didepan
mereka dan pasukan belakang mengikuti
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peti Jahwe. Sambil berdjalan tanduk2 itu
ditiup terus-menerus.
14 Demikianlah pada hari kedua
mereka mengelilingi kota itu satu
kali, lalu kembali keperkemahan lagi.
Demikianlah mereka berbuat enam hari
ber-turut2.
15 Pada hari ketudjuh mereka bangun
pagi2 waktu fadjar menjingsing, dan
dengan tjara jang sama pula mereka
mengelilingi kota itu tudjuh kali.
16 Pada ketudjuh kalinja - para imam
meniup tanduk2 itu - berkatalah Josjua'
kepada rakjat: "Berpekiklah, sebab
Jahwe hendak menjerahkan kota itu
kepadamu!"
17 "Kota itu serta seluruh isinja kena
haram bagi Jahwe. Hanja Rahab, si
pelatjur, boleh tetap hidup bersama
dengan semua jang berada dirumahnja,
karena ia telah menjembunjikan
pesuruh2 jang kita kirim itu.
18 Adapun kamu, djagalah dirimu
terhadap jang haram itu, djangan
sampai kamu sedang mengharamkan,
mengambil barang sesuatu dari jang
haram itu dan dengan demikian
membawa jang haram itu kedalam
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perkemahan Israil serta mendatangkan
malapetaka atasnja.
19 Segala perak dan emas, segala
benda perunggu atau besi dikuduskan
kepada Jahwe; itu masuk kedalam
perbendaharaan Jahwe".
20 Lalu berpekiklah rakjat dan tanduk
ditiup. Mendengar bunji tanduk itu,
rakjat berpekik dengan hebatnja.
Tembok roboh pada tempatnja dan
rakjat memandjat kota itu, masing2
lurus didepannja. Demikianlah mereka
merebut kota itu.
21 Semuanja jang ada dikota itu
diharamkan dengan mata pedang, prija
dan wanita, pemuda dan aki2, lembu,
biri2 dan keledai.
22 Tetapi kepada kedua orang, jang
telah pergi me-mata2i negeri itu, Josjua'
telah berkata: "Pergilah kerumah si
pelatjur dan ambillah perempuan itu
serta semua jang ada padanja, bawalah
keluar dari sana, sebagaimana telah
kamu persumpahkan kepadanja.
23 Pemuda, mata2 itu, pergi mengambil
dari sana Rahab serta ibu-bapaknja,
kakak-adiknja dan semua jang ada
padanja. Djuga seluruh kaum semarga

Yosua 6.24–7.1

24

diambillah dari sana dan diberinja
pondokan diluar perkemahan Israil.
24 Kota itu dengan segala isinja
dibakar. Hanja emas, perak dan benda2
perunggu dan besi diberikan kepada
perbendaharaan rumah Jahwe.
25 Tetapi Rahab, si pelatjur, dengan
keluarga bapaknja serta semua jang
ada padanja dihidupi Josjua' dan
hingga dewasa ini ia tinggal di-tengah2
Israil, karena ia menjembunjikan para
pesuruh, jang telah diutus Josjua' untuk
me-mata2i Jeriho.
26 Pada masa itulah Josjua' menjuruh
orang bersumpah demikian: "Terkutuklah
dihadapan Jahwe orang jang bangkit
untuk membangun kota Jeriho ini; diatas
anak-sulungnja ia akan meletakkan
dasarnja, dan diatas anak-bungsunja ia
akan memasang pintu2nja!"
27 Adapun Jahwe ada serta Josjua' dan
kemasjhurannja tersiar keseluruh negeri
itu.
1 Tetapi bani Israil melanggar haram
itu: 'Akan bin Zabdi bin Zerah dari
suku Juda mengambil sesuatu dari jang
haram itu. Maka bernjalalah murka
Jahwe terhadap bani Israil.

7
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Josjua' mengirim orang
dari Jeriho ke 'Ai, jang terletak dekat
Bet-Awen disebelah timur Betel, dengan
pesan ini: "Naiklah kesana dan mata2ilah
negeri itu!" Orang2 itu lalu naik dan
me-mata2i 'Ai.
3 Ketika mereka kembali lagi kepada
Josjua', maka katanja: "Tidak usah
seluruh rakjat jang naik! Djika dua tiga
ribu orang naik kesana, mereka sudah
dapat menduduki 'Ai. Djangan pajahkan
seluruh rakjat, sebab orang2 disana
hanja sedikitlah djumlahnja!"
4 Demikian naiklah lebih kurang tiga
ribu orang dari antara rakjat kesana.
Tetapi mereka lari dari hadapan orang
'Ai.
5 Orang2 'Ai memukul lebih kurang
tigapuluh enam orang diantaranja,
mengedjar mereka dari pintugerbang
sampai ke Sjebarim dan memukul
mereka ditandjakkan. Maka hantjurlah
hati rakjat djadi air.
6 Josjua' menjobek pakaiannja dan
bersama dengan kaum tua2 Israil ia
meniarap dihadapan peti Jahwe sampai
petang hari dan mereka menaburkan
debu diatas kepalanja.
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Josjua' berkata: "Ah,
Tuhan Jahwe, mengapa Engkau
menjeberangkan bangsa ini atas sungai
Jarden untuk menjeberangkan kami
kedalam tangan orang2 Amor dan untuk
membinasakan kami? Ah, sekiranja kami
menetap sadja diseberang Jarden itu!
8 Ampun, ja Tuhan! Apa pula akan
kukatakan, setelah Israil membalikkan
punggungnja dari hadapan seterunja?
9 Djika orang2 Kena'an dan penduduk
lain negeri itu mendengar hal ini, nistjaja
mereka akan berbalik lawan kami dan
menumpas nama kami dari muka bumi!
Dan apa gerangan akan Kauperbuat
demi untuk namaMu jang agung itu?"
10 Jahwe bersabda kepada Josjua':
"Bangkitlah! Mengapa engkau meniarap
begini disini?
11 Israil telah berdosa: mereka telah
melanggar perdjandjianKu, jang telah
Kuperintahkan kepada mereka; mereka
telah mengambil barang sesuatu dari
jang haram itu; mereka telah mentjuri;
mereka telah menjembunjikannja
dengan menaruh itu pada barangnja
sendiri.

Yosua 7.12–15
12 Dari

27

sebab itu orang2 Israil tidak
dapat bertahan terhadap seterunja.
Mereka memalingkan punggungnja dari
hadapan seterunja, karena mereka kena
haram. Aku tidak akan menjertai kamu
lagi, sebelum kamu menghapus jang
haram itu dari tengah2mu.
13 Bangkitlah, sutjikanlah bangsa
itu dan katakanlah kepada mereka:
Sutjikanlah dirimu untuk esok! Sebab
demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: Haram ada di-tengah2 kamu,
hai Israil! Kamu tidak dapat bertahan
terhadap seterumu, sebelum kamu
mendjauhkan barang haram itu dari
tengah2mu.
14 Dan selandjutnja esok pagi2 haruslah
kamu tampil, suku demi suku. Suku
jang diundi Jahwe hendaknja tampil
marga demi marga. Marga jang diundi
Jahwe, hendaknja tampil keluarga demi
keluarga. Keluarga jang diundi Jahwe,
hendaknja tampil prija demi prija.
15 Dan orang jang diundi, bahwa ia
mempunjai jang haram itu, harus
dibakar: ia sendiri dan segala sesuatu
jang ada padanja, sebab ia telah
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melanggar perdjandjian Jahwe dan
memperbuat kebodohan di Israil".
16 Keesokan harinja Josjua' bangun
pagi2, dan ketika ia menjuruh Israil
tampil suku demi suku, kenalah suku
Juda.
17 Lalu ia menjuruh marga2 Juda tampil
dan kenalah marga Zerah. Kemudian ia
menjuruh marga2 Zerah tampil, prija
demi prija, dan kenalah Zabdi.
18 Ketika ia menjuruh keluarganja
tampil, prija demi prija, kenalah 'Akan
bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku
Juda.
19 Lalu kata Josjua' kepada 'Akan:
"Anakku, sampaikanlah hormat kepada
Jahwe, Allah Israil, dan akuilah
kepadaNja! Beritahulah aku, apa jang
telah kauperbuat! Djanganlah hal itu
kausembunjikan terhadapku!"
20 Maka djawab 'Akan kepada Josjua':
"Memang, aku telah berdosa terhadap
Jahwe, Allah Israil. Itu inilah jang
kuperbuat:
21 Kulihat pada barang djarahan itu
sebuah kampuh jang bagus dari Sjine'ar
dan dua ratus misjkal perak serta
sebatang emas jang limapuluh misjkal
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beratnja. Maka aku berhasrat dan
kuambillah itu. Lihatlah, semuanja itu
disembunjikan dalam tanah ditengah
kemahku, dan perak itu dibawahnja".
22 Josjua' lalu mengutus pesuruh2
kesana, jang segera pergi kekemah
itu dan memang benar, semuanja
disembunjikan dalam tanah ditengah
kemahnja dengan perak dibawahnja.
23 Kesemuanja itu lalu diambil mereka
dari dalam kemah dan dibawanja kepada
Josjua' serta kepada segala bani Israil.
Lalu itu ditjurahkan dihadapan hadirat
Jahwe.
24 Maka Josjua' mengambil 'Akan bin
Zerah, perak, kampuh dan batang
emas itu dan djuga putera-puterinja,
biri2, keledai, domba serta kambingnja,
kemahnja dan segala kepunjaannja, dan
seluruh Israil ikut serta. Semuanja lalu
dibawa naik kelembah'Akor.
25 Josjua' berkata: "Mengapa gerangan
malapetaka itu kaudatangkan atas diri
kami? Pada hari ini semoga Jahwe
mendatangkan malapetaka atas dirimu!"
Lalu seluruh Israil meradjam dia.
Semuanja dibakar dan dilontari dengan
batu.
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diatasnja didirikanlah
suatu tumpukan batu jang besar, jang
masih ada hingga dewasa ini. Maka
Jahwe berbalik dari murkaNja. Tempat
itu disebut orang "Lembah 'Akor", hingga
dewasa ini.
1 Jahwe bersabda kepada Josjua':
"Djangan takut dan djangan tjemas!
Ambillah semua kaum peradjurit
sertamu dan bertolaklah lawan 'Ai!
Lihatlah, Aku hendak menjerahkan radja
'Ai, rakjat dan kota serta negerinja
kedalam tanganmu.
2 Berbuatlah dengan 'Ai dan radjanja
sebagaimana kamu telah berbuat
dengan Jeriho dan radjanja. Hanjalah
barang djarahan dan ternaknja boleh
kamu rampas untuk dirimu sendiri.
Taruhlah dibelakang kota itu suatu
pengadangan terhadapnja."
3 Josjua' lalu bertolak bersama dengan
segala kaum peradjurit untuk naik ke 'Ai.
Josjua' memilih tigapuluh ribu orang dari
antara orang2 jang gagah-perkasa dan
mengirim mereka dimalam hari
4 dengan perintah: "Lihatlah, kamu
harus memasang pengadangan terhadap
kota itu, dibelakangnja. Djanganlah

8
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terlalu djauh dari kota dan hendaklah
siap-sedia, kamu sekalian.
5 Maka dengan rakjat lainnja, jang ada
padaku, aku akan menghampiri kota
itu dan apabila mereka seperti pertama
kalinja-keluar menjongsong kami, maka
kami akan lari dari hadapan mereka.
6 Mereka akan keluar mengikuti kami,
sehingga mereka kami pisahkan dari
kota. Sebab mereka akan mengira:
Mereka lari dari hadapan kita, seperti
pertama kalinja. Dan apabila kami terus
lari dari hadapan mereka,
7 hendaklah kamu muntjul dari
pengadangan itu dan menduduki
kota itu. Jahwe, Allahmu, akan
menjerahkannja kedalam tanganmu.
8 Segera setelah kota itu kamu kuasai,
hendaklah kamu njalakan kota itu.
Menurut pesan ini hendaklah kamu
berbuat. Perhatikanlah, aku ini jang
memberikan perintah itu kepadamu!"
9 Lalu Josjua' menjuruh mereka pergi.
Mereka pergi ketempat pengadangan
dan mereka bersarang antara Betel dan
'Ai, disebelah barat 'Ai. Adapun Josjua'
bermalam di-tengah2 rakjat malam itu.
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harinja Josjua' bangun
pagi2, memeriksa rakjat dan bersama
dengan kaum tua2 Israil, seraja
memimpin rakjat, ia naik, ke 'Ai.
11 Segenap kaum peradjurit, jang ada
sertanja, naik dan menghampiri sampai
didekat kota itu. Mereka berkemah
disebelah utara 'Ai, sehingga lembah itu
ada diantara mereka dan 'Ai.
12 Ia mengambil lebih kurang lima
ribu orang dan menempatkan mereka
sebagai pengadangan antara Betel dan
'Ai disebelah barat kota.
13 Rakjat itu memasang seluruh
perkemahan jang disebelah utara
kota, sedangkan barisan belakang ada
disebelah barat kota. Pada malam itu
djua Josjua' melintas ditengah lembah
itu.
14 Demi hal itu dilihat radja 'Ai, maka
pagi2 benar ber-gegas2 keluarlah ia dan
segenap rakjat, menjongsong Israil akan
pertempuran ditempat perhimpunan
jang berhadapan dengan 'Araba. Tetapi
ia tak tahu, bahwa dibelakang kota ada
pengadangan.
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Josjua' dan seluruh Israil
lainnja membiarkan dirinja dikalahkan
oleh mereka dan lari kedjurusan gurun.
16 Lalu segenap rakjat, jang masih ada
dikota, dikerahkan untuk mengedjar
mereka. Mereka mengedjar Josjua' dan
memisahkan diri dari kota.
17 Tiada seorangpun tersisa lagi di 'Ai
dan Betel, jang tidak mengedjar Israil.
Kota itu ditinggalkan terbuka, sedang
mereka mengedjar Israil.
18 Lalu Jahwe bersabda kepada
Josjua': "Atjukanlah lembing, jang
ada ditanganmu itu, kearah 'Ai, sebab
kedalam tanganmu hendak Kuserahkan
kota itu." Maka Josjua' mengatjukan
lembing jang ada ditangannja, kearah
kota.
19 Dalam pada itu orang2
dipengadangan telah tjepat2 bangkit
dari tempatnja, ber-lari2 masuk
kota, sementara ia mengatjungkan
tangannja, merebut kota itu dan lekas2
menjalakannja.
20 Ketika orang2 'Ai menoleh
kebelakang, tampaklah oleh mereka
asap kota itu naik kelangit. Tetapi mereka
tidak sempat lagi untuk melarikan diri
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entah kesana entah kesitu. Rakjat, jang
tadinja melarikan diri kearah gurun,
berbalik lawan para pengedjarnja.
21 Melihat, bahwa orang2 pengadangan
itu telah merebut kota dan asap kota itu
sudah naik keatas, Josjua' dan seluruh
Israil kembali dan memukul orang2 'Ai.
22 Mereka jang keluar dari kota itu
menjongsong mereka, sehingga (orang2
'Ai) di-tengah2 Israil dari dua djurusan.
Mereka itu dipukul begitu rupa, sehingga
dari antara mereka tidak tersisa
seorangpun, jang terluput atau lolos.
23 Radja 'Ai dipegang hidup2 dan dibawa
kepada Josjua'.
24 Ketika Israil selesai membunuh
semua penduduk 'Ai dipadang, digurun,
dimana mereka dikedjarnja, sehingga
mereka semua tewas oleh mata pedang
sampai habis, maka seluruh Israil
kembali ke 'Ai dan memukul kota itu
dengan mata pedang.
25 Djumlah orang laki2 dan perempuan
jang tewas pada hari itu ada duabelas
ribu orang, semuanja orang itu dari 'Ai.
26 Josjua' tidak menarik kembali tangan,
jang mengatjukan lembing itu, sebelum
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ia mengharamkan segenap penduduk
'Ai.
27 Hanja ternak dan barang djarahan
kota itu dirampas Israil bagi dirinja,
sesuai dengan sabda Jahwe, jang telah
diperintahkanNja kepada Josjua'.
28 Josjua' membakar 'Ai dan
membuatnja djadi tumpukan puing2
untuk se-lama2nja, suatu tempat
lengang, hingga dewasa ini.
29 Radja 'Ai digantungnja pada tiang
hingga petang hari. Pada waktu matahari
masuk Josjua' memerintahkan untuk
menurunkan majatnja dari tiang itu, lalu
dilemparkan didepan pintugerbang kota
dan diatasnja didirikan suatu tumpukan
batu jang besar, hingga dewasa ini.
30 Kemudian Josjua' membangun
sebuah mesbah bagi Jahwe, Allah Israil,
diatas gunung 'Ebal,
31 sebagaimana jang diperintahkan
oleh Musa, hamba Jahwe, kepada bani
Israil, seperti jang tertulis dalam kitab
Taurat Musa: suatu mesbah dari batu2
mentah, jang tidak dilampas dengan
besi. Diatasnja disampaikan kurban2
bakar dan dipersembahkan kurban2
sjukur.
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batu2 ditulisi salinan Taurat
Musa, jang ditulisnja bagi bani Israil.
33 Dalam pada itu seluruh Israil dengan
kaum tua2nja, para pendaftar dan para
hakimnja berdiri dikedua sisi peti itu
berhadapan muka dengan para imamLevita pengangkat peti perdjandjian
Jahwe, baik orang2 perantau maupun
warga bangsa, setengahnja menghadap
gunung Gerizim dan setengahnja lagi
menghadap gunung 'Ebal - sebagaimana
diperintahkan oleh Musa, hamba Jahwe untuk memberkati dahulu bangsa Israil.
34 Kemudian dibatjakan segala ajat
Taurat, berkah dan kutuk, sebagaimana
tertulis dalam kitab Taurat.
35 Dari semuanja, jang diperintahkan
Musa, tiada sepatah katapun, jang
tidak dibatjakan Josjua' didepan seluruh
djemaah Israil, termasuk wanita2, anak2
dan orang perantau jang ikut serta
ditengah mereka.
1 Mendengar peristiwa2 itu radja2
diseberang Jarden, dipegunungan,
dibaruh dan sepandjang pantai Laut
Besar, hingga ke Libanon orang Het,
Amor, Kena'an, Periz, Hiw dan Jebus,
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untuk serempak bertempur
lawan Josjua' dan Israil.
3 Adapun penduduk Gibe'on mendengar,
apa jang telah diperbuat Josjua' dengan
Jeriho dan 'Ai.
4 Merekapun lalu berlaku dengan
tjerdiknja. Mereka pergi menjediakan
bekal, mengambil karung2 jang sudah
usang untuk dimuatkan diatas keledai2
mereka, kirbat2 anggur jang sudah
usang, retak dan dikebatkan,
5 kasut usang jang ditambal pada
kakinja serta mantol2 usang pada
tubuhnja. Segala roti perbekalanpun
sudah kering dan ber-remah2.
6 Demikianlah mereka pergi kepada
Josjua', keperkemahan Gilgal, dan
berkata kepadanja dan kepada orang2
Israil: "Kami ini datang dari negeri jang
djauh. Ikatlah perdjandjian dengan
kami."
7 Tetapi sahut orang2 Israil kepada
orang2 Hiw itu: "Asal sadja engkau tidak
bertempat tinggal di-tengah2 kami.
Sebab kalau begitu, aku tidak dapat
mengikat perdjandjian denganmu!"
8 Lalu mereka berkata kepada Josjua':
"Kami ini hamba tuan". Maka Josjua'
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bertanja kepada mereka: "Siapakah
kamu itu dan darimanakah kamu
datang?"
9 Sahut mereka kepadanja: "Hamba2
tuan ini datang dari negeri jang amat
djauh, karena nama Jahwe, Allah tuan.
Sebab kami telah mendengar kabarNja,
tentang apa jang telah diperbuatNja di
Mesir,
10 tentang segala apa jang telah
diperbuatNja dengan kedua radja Amor
diseberang Jarden, jakni dengan Sihon,
radja Hesjbon, dan 'Og, radja Basjan di
'Asjtarot.
11 Karena itu kata kaum tua2 kami dan
semua penduduk negeri kami kepada
kami: Bawalah sertamu bekal untuk
perdjalanan dan pergilah menjambut
mereka dan katakanlah kepada mereka:
Kami ini hamba kalian. Sekarang ikatlah
perdjandjian dengan kami.
12 Inilah roti kami, masih panas roti
ini kami bawa akan bekal, ketika kami
bertolak untuk datang kepada kalian;
lihatlah, sekarang sudah kering dan
be-remah2.
13 Inilah kirbat2 anggur, jang masih
baru, ketika kami isi; lihatlah, sekarang
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sudah retak2. Dan inilah mantol kami
dan kasut kami, semuanja sudah usang
karena perdjalanan jang amat djauh
itu".
14 Lalu orang mengambil dari bekal
mereka, tanpa meminta firman Jahwe.
15 Josjua' mengadakan perdamaian
dengan mereka dan mengikat
perdjandjian dengan mereka hendak
menghidupi mereka. Para penghulu
himpunan bersumpah kepada mereka.
16 Tetapi sehabis tiga hari sesudah
perdjandjian diikat dengan mereka,
maka terdengarlah, bahwa orang2 itu
adalah tetangga dan bertempat tinggal
di-tengah2 mereka.
17 Maka bani Israil berangkat dan
pada hari ketiga sampai ke-kota2
mereka, jaitu Gibe'on, Kefira, Beerot dan
Kirjat-Je'arim.
18 Namun bani Israil tidak memukul
mereka, karena para penghulu himpunan
telah bersumpah kepada mereka demi
Jahwe, Allah Israil. Tetapi seluruh
himpunan ber-sungut2 terhadap para
penghulu.
19 Para penghulu lalu berkata kepada
seluruh himpunan: "Kami telah
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bersumpah kepada mereka demi Jahwe,
Allah Israil. Karena itu kami tidak dapat
menimpa mereka.
20 Baiklah kita berbuat begini dengan
mereka dan menghidupi mereka; nistjaja
murka tak akan menimpa diri kita karena
sumpah jang telah kita angkat kepada
mereka".
21 Dan para penghulu menjambung:
"Mereka boleh tetap hidup!" Maka
orang2 itu mendjadi pemungut kaju dan
penimba air untuk seluruh himpunan,
sebagaimana ditetapkan para penghulu
tentang mereka.
22 Lalu Josjua' menjuruh panggil mereka
dan berkata kepadanja: "Mengapa kamu
memperdaja dengan berkata: Kami ini
tinggal amat djauh dari kalian, padahal
kamu bertempat tinggal di-tengah2
kami?
23 Terkutuklah kamu karenanja!
Perbudakan tak pernah akan lenjap dari
kamu, kamu mendjadi pemungut kaju
dan penimba air bagi rumah Allahku."
24 Djawab mereka kepada Josjua':
"Sungguh, hamba2mu telah diberitahu,
apa jang telah diperintahkan Jahwe,
Allahmu, kepada hambaNja Musa untuk
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memberi seluruh negeri ini kepada
kalian dan untuk membinasakan semua
penduduk negeri ini dihadapan kalian.
Maka itu kami sangat takut akan hidup
kami terhadap kalian dan karenanja
kami telah memperbuat hal sedemikian.
25 Tetapi sekarang kami sungguh ada
ditanganmu. Berbuatlah dengan kami
menurut apa jang dipandang lurus
olehmu".
26 Lalu Josjua' berbuat dengan mereka
seperti jang telah dikatakan. Demikian
mereka dilepaskan dari tangan bani
Israil, sehingga mereka tidak djadi
dibunuh.
27 Pada hari itu Josjua' mendjadikan
mereka pemungut kaju dan penimba air
untuk mesbah Jahwe, hingga dewasa ini,
ditempat jang akan dipilih (Jahwe).
1 Demi didengar oleh AdoniSedek, radja Jerusjalem,
bahwa Josjua' telah merebut 'Ai dan
memukulnja serta mengharamkannja sebagaimana telah diperbuatnja dengan
Jeriho dan radjanja, demikianpun
diperbuatnja pula dengan 'Ai dan
radjanja - dan bahwa penduduk Gibe'on
telah mengadakan perdamaian dengan
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Israil dan tetap berada di-tengah2
mereka,
2 maka orang amat ketakutan, sebab
Gibe'on adalah kota jang besar, seperti
salah satu dari kota keradjaan, malahan
lebih besar dari 'Ai dan orang2njapun
adalah gagah-perkasa semuanja.
3 Karena itu Adoni-Sedek, radja
Jerusjalem, mengirim pesan ini kepada
Horam, radja Hebron, Piran, radja
Jarmut, Jafia', radja Lakisj, dan Debir,
radja 'Eglon:
4 "Silakan naik kepada beta dan
menolong beta. Mari kita memukul
Gibe'on, sebab mereka mengadakan
perdamaian dengan Josjua' serta bani
Israil".
5 Setelah bergabung, maka kelima radja
Amor itu, jaitu radja Jerusjalem, radja
Hebron, radja Jarmut, radja Lakisj dan
radja 'Eglon, masing2 dengan seluruh
tentaranja, naik untuk memasang
perkemahannja terhadap Gibe'on dan
untuk bertempur dengannja.
6 Lalu orang2 Gibe'on mengirim kabar
kepada Josjua', keperkemahan di Gilgal:
"Djanganlah tanganmu ditarik kembali
daripada hamba2mu ini! Naiklah segera

Yosua 10.7–11

43

kepada kami untuk menjelamatkan dan
menolong kami! Sebab segala radja
Amor, jang mendiami pegunungan, telah
berhimpun lawan kami!"
7 Josjua' lalu naik dari Gilgal - ia sendiri
dan segenap kaum peradjurit sertanja
dan semua orang gagah-perkasa.
8 Maka Jahwe bersabda kepada Josjua':
"Djanganlah takut kepada mereka!
Sebab Aku hendak menjerahkan mereka
kedalam tanganmu. Tiada seorangpun
dari antara mereka dapat bertahan
terhadapmu".
9 Josjua' sampai kepada mereka dengan
tak ter-sangka2, setelah se-malam2an
ia madju terus dari Gilgal.
10 Dan Jahwe menggemparkan
mereka dihadapan Israil. Pada mereka
ditimpakan pukulan besar di Gibe'on dan
mereka dikedjar kedjurusan djalan naik
ke Bet-Horon serta dipukul sampai ke
'Azeka dan Makeda.
11 Dan ketika mereka, tengah lari
dari hadapan Israil, baru berada
ditandjakkan Bet-Horon, maka dari
langit Jahwe melempari mereka dengan
batu besar sampai ke 'Azeka, sehingga
mereka mati. Adapun jang mati karena
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batu hudjan beku lebih banjaklah dari
jang dibunuh bani Israil dengan pedang.
12 Pada hari Jahwe menjerahkan orang2
Amor kepada bani Israil itu, berkatalah
Josjua' kepada Jahwe: "Hai matahari,
berhentilah di Gibe'on, dan engkau, hai
bulan, dilembah Ajalon!"
13 Maka matahari berhenti dan bulanpun
berdiam diri, sampai rakjat membalas
dendam kepada seterunja. Bukankah
hal ini tertulis dalam Kitab Mustakim?
Maka matahari berdiri ditengah langit
dan tidak ter-gesa2 masuk, sampai kira2
sehari penuh.
14 Belum pernahlah ada hari seperti
ini - sebelumnja maupun sesudahnja bahwasanja Jahwe mendengarkan suara
seseorang sedemikian. Sebab Jahwe
bertempur bagi Israil.
15 Kemudian Josjua' dan seluruh Israil
sertanja kembali keperkemahan di
Gilgal.
16 Kelima radja itu lari terus dan
bersembunji didalam sebuah gua dekat
Makeda.
17 Ketika Josjua' diberitahu: "Kelima
radja itu kedapatan bersembunji didalam
sebuah gua dekat Makeda!",
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kata Josjua': Gulingkanlah
batu2 besar didepan mulut gua itu dan
tugaskanlah kepada orang2 didepannja
untuk mendjaga mereka.
19 Tetapi kamu sendiri djangan
berhenti, kedjarlah ekor pasukan
mereka! Djanganlah mereka kamu
beri kesempatan untuk masuk kota2
mereka! Sebab Jahwe, Allahmu,
telah menjerahkan mereka kedalam
tanganmu!"
20 Sesudah Josjua' dan bani Israil
selesai menimpakan pukulan jang
sangat besar atas mereka sampai
penghabisan dan pelari dari mereka lolos
dan masuk kota2 berbenteng,
21 lalu seluruh rakjat dengan selamat
kembali kepada Josjua' diperkemahan
dekat Makeda. Tiada seorangpun berani
mengelelotkan lidahnja terhadap bani
Israil.
22 Lalu kata Josjua': "Bukalah mulut
gua itu lagi dan bawalah keluar dari sana
kelima radja kepadaku!"
23 Demikianlah mereka berbuat dan
kelima radja itu dibawa keluar dari dalam
gua kepadanja, jakni radja Jerusjalem,
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radja Hebron, radja Jarmut radja Lakisj
dan radja 'Eglon.
24 Setelah radja2 itu dibawa keluar
kepada Josjua', maka Josjua'
mengerahkan segala orang Israil,
lalu berkata kepada para penguasa
peradjurit, jang telah pergi bersama
dengannja: "Marilah dekat2 dan taruhlah
kakimu diatas tengkuk mereka!" Maka
mereka mendekat dan menaruh kakinja
diatas tengkuk radja2 itu.
25 Lalu Josjua' menjambung: "Djangan
takut dan djangan tjemas! Hendaklah
tetap dan kuat hati! Sebab demikianlah
akan diperbuat Jahwe dengan segala
seterumu, dengan siapa kamu akan
bertempur".
26 Kemudian Josjua' memukul mereka
sampai mati dan menggantung mereka
pada tiang. Dan mereka tetap tergantung
pada tiang2 itu hingga petang hari.
27 Tetapi pada waktu matahari
masuk mereka diturunkan dari
tiang2 itu atas perintah Josjua', lalu
dilemparkan kedalam gua, tempat
mereka bersembunji, dan pada mulut
gua itu ditaruhlah timbunan batu2 besar,
sampai dengan dewasa ini.
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hari itu Josjua' merebut
Makeda dan memukul kota itu dengan
mata pedang dan djuga radjanja.
Ia mengharamkan mereka bersama
dengan segala machluk berhajat, jang
ada didalamnja. Tiada seorangpun
dibiarkannja lolos. Dengan radjanja
diperbuatnja sebagaimana jang telah
diperbuatnja dengan radja Jeriho.
29 Dari Makeda Josjua' dan seluruh
Israil sertanja menudju ke Libna dan
mereka bertempur dengan Libna.
30 Kota itupun bersama dengan radjanja
diserahkan Jahwe kedalam tangan
Israil. Kota itu dipukulnja dengan mata
pedang bersama dengan segala machluk
berhajat, jang ada didalamnja. Tiada
seorangpun dibiarkannja lolos. Dengan
radjanja diperbuatnja sebagaimana jang
telah diperbuatnja dengan radja Jeriho.
31 Dari Libna Josjua' dan seluruh
Israil sertanja menudju ke Lakisj. Ia
memasang perkemahan terhadapnja
dan bertempur dengannja.
32 Jahwe menjerahkan Lakisj kedalam
tangan Israil, sehingga kota itu direbut
pada hari kedua. Kota itu dipukul dengan
mata pedang bersama dengan segala
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machluk berhajat, jang ada didalamnja,
tepat seperti jang telah diperbuatnja
dengan Libna.
33 Lalu naiklah Horam, radja Gezer,
untuk menolong Lakisj, tetapi Josjua'
memukul dia serta rakjatnja, jang
orangnja satupun tidak dibiarkannja
lolos.
34 Dari Lakisj Josjua' dan seluruh Israil
sertanja menudju ke 'Eglon. Mereka
memasang perkemahan terhadapnja
dan bertempur lawan kota itu.
35 Kota itu direbut pada hari itu djua dan
dipukul dengan mata pedang bersama
dengan segala machluk berhajat, jang
ada didalamnja, serta diharamkan pada
hari itu, seperti jang telah diperbuatnja
dengan Lakisj.
36 Dari 'Eglon Josjua' dan seluruh
Israil sertanja naik ke Hebron. Mereka
bertempur lawan kota itu.
37 Kota itu direbut dan dipukul dengan
mata pedang dan djuga radjanja
dan kota2nja jang lain, bersama
dengan segala machluk berhajat, jang
ada didalamnja. Tiada seorangpun
dibiarkan lolos, sebagaimana jang telah
diperbuatnja dengan 'Eglon. Kota itu dan
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segala machluk jang berhajat, jang ada
didalamnja, diharamkan.
38 Selandjutnja Josjua' dan seluruh
Israil sertanja membelok ke Debir dan
bertempur lawan kota itu.
39 Kota itu direbut bersama dengan
radjanja dan kota2nja jang lain dan
dipukul dengan mata pedang. Segala
machluk berhajat, jang ada didalamnja,
diharamkan. Tiada seorangpun
dibiarkan lolos. Sebagaimana jang
telah diperbuatnja dengan Hebron,
demikianpun diperbuatnja dengan Debir
dan radjanja, sebagaimana jang telah
diperbuatnja dengan Libna dan radjanja.
40 Demikianlah Josjua' memukul seluruh
negeri - daerah pegunungan, Tanah
Selatan, baruh2 dan lereng2 gunung
- dengan segala radja mereka. Tiada
seorangpun dibiarkannja lolos. Segala
sesuatu jang bernafas diharamkan,
sebagaimana jang telah diperintahkan
oleh Jahwe, Allah Israil.
41 Josjua' memukul mereka dari KadesjBarnea' sampai ke 'Aza, dan seluruh
daerah Gosjen sampai ke Gibe'on.
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radja itu serta negeri mereka
direbut Josjua' sekaligus, sebab Jahwe,
Allah Israil, bertempur bagi Israil.
43 Kemudian Josjua' dan seluruh Israil
sertanja kembali keperkemahan di
Gilgal.
1 Setelah peristiwa2 itu didengar
Jabin, radja Hasor, ia lalu
mengirim pesan kepada Jobab, radja
Madon, kepada radja Sjimron, radja
Aksjaf,
2 dan kepada radja2 jang diam
disebelah utara pegunungan, di-padang2
sebelah selatan Kinerot, dibaruh dan
dibarisan gunung Dor disebelah barat,
3 jakni orang2 Kena'an disebelah barat
dan timur, dan orang2 Amor, Het, Periz
dan Jebus dipegunungan dan orang2 Hiw
dikaki gunung Hermon, didaerah Mispa.
4 Maka keluarlah mereka dengan segala
tentaranja, banjak rakjat seperti pasir
ditepi laut banjaknja, dengan sedjumlah
besar kuda dan kereta perang.
5 Setelah segala radja itu bertemu,
mereka lalu datang berkemah ber-sama2
didekat Me-Merom untuk bertempur
lawan Israil.
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Yosua 11.6–10
6 Tetapi

51

Jahwe bersabda kepada Josjua':
"Djangan takut terhadap mereka! Sebab
esok pada djam seperti ini Kubuat
mereka sekalian ditembusi dihadapan
(bani) Israil. Kuda2 mereka harus
kaukerat urat kakinja dan kereta2
mereka harus kaubakar".
7 Dengan tak ter-sangka2 Josjua'
serta segala kaum peradjuritnja
mendatangi mereka dekat Me-Merom
serta menjergap mereka.
8 Maka Jahwe menjerahkan mereka
kedalam tangan Israil, sehingga mereka
dipukul dan dikedjar sampai ke Sidon
Agung, ke Misrefot-Laut dan sampai
lembah Mispa disebelah timur. Mereka
dipukul demikian rupa, sehingga tiada
seorangpun dibiarkan lolos.
9 Dan Josjua' memperbuat pada
mereka, apa jang telah disabdakan
Jahwe kepadanja: ia mengerat urat kaki
kuda2 dan membakar kereta2 perang
mereka.
10 Pada waktu itu Josjua' kembali dan
merebut Hasor dan radjanja dipukulnja
dengan pedang, sebab dahulu Hasor
adalah kepala sekalian keradjaan itu.
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machluk berhajat, jang
ada didalamnja, dipukul dengan mata
pedang, diharamkan. Tiada satupun jang
bernafas tersisa. Dan Hasor dibakar.
12 Djuga semua kota radja2 itu bersama
dengan radjanja direbut oleh Josjua' dan
dipukul dengan mata pedang, mereka
diharamkan, sebagaimana jang telah
diperintahkan Musa, hamba Jahwe.
13 Tetapi sekalian kota, jang masih
terletak dibukitnja hingga dewasa ini,
tidak dibakar Israil, selain Hasor, jang
dibakar Josjua'.
14 Adapun segala djarahan serta ternak
kota2 itu dirampas bani Israil untuk diri
mereka sendiri, hanja segala manusia
dipukul mereka dengan mata pedang,
sehingga semua dibinasakan. Tiada
satupun jang bernafas disisakan mereka.
15 Apa jang telah diperintahkan Jahwe
kepada Musa, hambaNja, diperintahkan
Musa kepada Josjua, dan demikian
diperbuat pula oleh Josjua'. Dari
apa jang telah diperintahkan Jahwe
dan Musa, tiada sesuatupun jang
ditinggalkannja.
16 Demikianlah Josjua' mengambil
seluruh negeri itu, jaitu: daerah
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pegunungan, seluruh Tanah Selatan,
seluruh daerah Gosjen, baruh dan
'Araba, dan lagi pegunungan Israil
dengan baruhnja,
17 mulai dari Gunung Litjin, jang naik
kearah Se'ir, sampai ke Ba'al-Gad
dilembah Libanon dikaki gunung
Hermon. Segala radjanja dipegang dan
dipukulnja sampai mati.
18 Banjak hari lamanja Josjua'
mengadakan pertempuran dengan
segala radja itu.
19 Tiada kota lain, jang mengadakan
perdamaian dengan bani Israil, ketjuali
orang2 Hiw jang diam di Gibe'on.
Lain2nja diambil mereka dengan
pertempuran.
20 Sebab adalah takdir Jahwe untuk
menegarkan hati orang2 itu, sehingga
mereka menghadap pertempuran
dengan Israil, agar diharamkan
tanpa kenal ampun dan dibinasakan,
sebagaimana telah diperintahkan Jahwe
kepada Musa.
21 Pada waktu itu Josjua' pergi
menumpas orang2 'Anak dari
pegunungan, dari Hebron, Debir,
'Anab dan dari seluruh pegunungan Juda
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lainnja, dari seluruh pegunungan Israil.
Josjua' mengharamkan mereka bersama
dengan kota2nja.
22 Tiada orang 'Anak lagi tersisa dinegeri
bani Israil. Hanja di 'Aza, Gat dan Asjdod
masih ada sisanja.
23 Demikianlah Josjua' mengambil
seluruh negeri, tepat seperti jang telah
disabdakan Jahwe kepada Musa. Josjua'
memberikan negeri itu akan milik-pusaka
kepada Israil, sesuai dengan pembagian
suku2 mereka. Dan negeri itu aman
sentosa dari peperangan.
1 Inilah radja2, jang dipukul oleh
bani Israil dan jang negerinja
dimilikinja diseberang Jarden, disebelah
timur, mulai dari anak-sungai Arnon
sampai kegunung Hermon dengan
seluruh 'Araba disebelah timur:
2 Sihon, radja Amor, jang diam di
Hesjbon dan jang berkuasa mulai dari
'Aro'er, jang terletak ditepi anak-sungai
Arnon, dipertengahan anak-sungai
itu, atas separuh Gile'ad sampai
keanak-sungai Jabok, perbatasan bani
'Amon,
3 dan atas 'Araba sampai kelaut Kinerot
disebelah timur dan sampai kelaut
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'Araba, Laut Asin, disebelah timur,
kearah Bet-ha-Jesjimot, dan sampai
kekaki lereng gunung Pisga disebelah
selatan;
4 dan djadjahan 'Og, radja Basjan,
seorang dari sisa orang2 Refaim, jang
diam di 'Asjtarot dan Edre'i,
5 dan jang berkuasa atas gunung
Hermon, Salka dan seluruh Basjan
sampai kedjadjahan Sihon, radja
Hesjbon.
6 Setelah Musa, hamba Jahwe, dan
bani Israil memukul mereka, lalu Musa,
hamba Jahwe, memberikan (negerinja)
akan milik-pusaka kepada orang2 Ruben,
Gad dan separuh Menasje.
7 Dan inilah radja2 negeri, jang dipukul
Josjua' dan bani Israil diseberang Jarden,
disebelah barat, mulai dari Ba'al Gad
dilembah Libanon sampai ke Gunung
Litjin,jang naik kearah Se'ir, dan jang
diberikan Josjua' akan milik-pusaka
kepada suku2 Israil, menurut pembagian
mereka,
8 didaerah pegunungan, dibaruh, di
'Araba, di-lereng2 gunung, digurun dan
di Tanah Selatan, jakni: orang2 Het,
Amor, Kena'an, Periz, Hiw dan Jebus:
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Jeriho: satu; radja 'Ai dekat
Betel: satu;
10 radja Jerusjalem: satu; radja Hebron:
satu;
11 radja Jarmut: satu; radja Lakisj:
satu;
12 radja'Eglon: satu; radja Gezer: satu;
13 radja Debir: satu; radja Geder: satu;
14 radja Horma: satu; radja 'Arad: satu;
15 radja Libna: satu; radja 'Adulam:
satu;
16 radja Makeda: satu; radja Betel:
satu;
17 radja Tepuah: satu; radja Hefer:
satu;
18 radja Afek: satu; radja Sjaron: satu;
19 radja Madon: satu; radja Hasor:
satu;
20 radja Sjimron Meron: satu; radja
Aksjaf: satu;
21 radja Ta'anak: satu; radja Megido:
satu;
22 radja Kedesj: satu; radja Jokne'am
dekat Karmel: satu;
23 radja Dor dibarisan gunung Dor:
satu; radja Gojim dekat Gilgal: satu;
24 Radja Tirsa: satu. Djumlah semua
radja ialah tigapuluh satu.
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itu Josjua' sudah tua
dan landjut usianja. Maka Jahwe
bersabda kepadanja: "Engkau sudah
tua dan usiamupun sudah landjut, dan
masih ada suatu bagian besar negeri ini
jang harus dimiliki.
2 Inilah negeri jang masih tersisa:
segala wilajah orang2 Felesjet dan
segala orang Gesjur,
3 mulai dari terusan disebelah timur
Mesir sampai kedjadjahan 'Ekron
disebelah utara, jang dianggap termasuk
negeri Kena'an; (Kelima wali Felesjet,
jakni dari 'Aza, Asjdod, Asjkalon, Gat,
'Ekron; orang2 'Awi.
4 disebelah selatannja.) seluruh negeri
orang2 Kena'an dan Me'ora, kepunjaan
orang2 Sidon, sampai ke Afek, djadi
sampai keperbatasan orang2 Amor;
5 dan negeri orang2 Gilgal dengan
seluruh Libanon disebelah timur, mulai
dari Ba'al-Gad dikaki gunung Hermon
sampai kedjalan masuk Hamat;
6 segala penduduk pegunungan dari
Libanon sampai ke Misrefot disebelah
barat, semua orang Sidon. Aku sendiri
akan mengenjahkan mereka dari
hadapan bani Israil. Perundikanlah
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sadja dahulu akan milik-pusaka Israil,
sebagaimana telah Kuperintahkan
kepadamu.
7 Nah sekarang, bagi2kanlah sadja
negeri ini akan milik-pusaka kepada
kesembilan suku itu serta separuh suku
Menasje".
8 Bersama dengan (separuh suku
Menasje jang lain) djuga orang2 Ruben
dan Gad sudah beroleh milik-pusaka
mereka, jang telah diberikan Musa
kepada mereka diseberang Jarden,
disebelah timur, sebagaimana jang telah
diberikan oleh Musa, hamba Jahwe,
kepada mereka:
9 Mulai dari 'Aro'er, jang terletak ditepi
anak-sungai itu, dan mulai dari kota
dipertengahan anak-sungai itu, seluruh
daerah dari Medeba sampai ke Dibon,
10 segala kota Sihon, radja orang2
Amor, jang meradja di Hesjbon, sampai
keperbatasan orang2 'Amon.
11 Selandjutnja Gile'ad dan djadjahan
orang2 Gesjur dan Ma'aka serta seluruh
gunung Hermon dan seluruh Basjan
sampai ke Salka,
12 seluruh keradjaan 'Og, radja Basjan,
jang meradja di 'Asjtarot dan Edre'i.
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Dia itu adalah jang terachir dari sisa
orang2 Refaim, dan mereka dipukul dan
dienjahkan oleh Musa.
13 Tetapi bani Israil tidak mengenjahkan
orang2 Gesjur dan Ma'aka, sehingga
Gesjur dan Ma'aka tetap diam di-tengah2
Israil hingga dewasa ini.
14 Hanja suku Levi tidak diberinja
milik-pusaka. Kurban2 api Jahwe,
Allah Israil, mendjadi milik-pusakanja,
sebagaimana jang telah disabdakanNja
kepadanja.
15 Suku Ruben telah diberi oleh Musa,
menurut marga2 mereka,
16 akan miliknja: djadjahan mulai
dari 'Aro'er, jang terletak ditepi anaksungai Arnon, dan mulai dari kota
dipertengahan anak-sungai itu, seluruh
dataran disekitar Medeba,
17 Hesjbon dengan segala kotanja
didataran itu, Dibon, Bamot-Ba'al-Me'on;
18 Jahsa, Kedemot, Mefa'at,
19 Kirjataim, Sibma dan Serat-ha-Sjahar
digunung lembah,
20 Bet-Pe'or, lereng2 gunung Pisga dan
Bet-ha-Jesjimot;
21 lagipula segala kota dataran, seluruh
keradjaan Sihon, radja orang2 Amor,
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jang meradja di Hesjbon dan jang
telah dipukul Musa bersama dengan
penghulu2 suku Midian, dengan Ewi,
Rekem, Sur, Hur dan Reba', hulubalang2
Sihon, penduduk negeri itu;
22 djuga Bile'am bin Be'or, orang
hobatan, telah dibunuh dengan pedang
oleh bani Israil bersama dengan orang2
lain jang gugur.
23 Sungai Jarden dengan djadjahannja
mendjadi batas bani Ruben. Inilah milikpusaka orang2 Ruben menurut marga2
mereka, kota dengan dokoh2nja.
24 Suku Gad, bani Gad, telah diberi oleh
Musa, menurut marga2 mereka,
25 akan miliknja: djadjahan Ja'ezer
dan segala kota di Gile'ad dan separuh
negeri bani 'Amon sampai ke 'Aro'er,
jang terletak berhadapan dengan Raba,
26 dan mulai dari Hesjbon sampai ke
Mamat-ha-Mispa dan Betonim, dan mulai
dari Mahanaim sampai kedjadjahan
Lidbir
27 Selandjutnja dilembah Bet-Haram:
Bet-Nimra, Sukot dan Safon, djadi sisa
dari keradjaan Sihon, radja Hesjbon; dan
lagi: sungai Jarden dengan djadjahannja
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sampai keudjung laut Kineret diseberang
Jarden, disebelah timur.
28 Inilah milik-pusaka bani Gad
menurut marga2 mereka, kota2 dengan
dokoh2nja.
29 Separuh suku Menasje, jakni separuh
suku bani Menasje, telah diberi oleh
Musa, menurut marga2 mereka,
30 akan djadjahannja: mulai dari
Mahanaim seluruh Basjan, seluruh
keradjaan 'Og, radja Basjan, dengan
segala kampung Jair, jang terletak di
Basjan, enampuluh kota,
31 separuh Gile'ad serta 'Asjtarot dan
Edre'i, kota2 keradjaan 'Og di Basjan.
(Inilah milik-pusaka) bani Makir bin
Menasje, separuh bani Makir, menurut
marga2 mereka.
32 Inilah milik2-pusaka, jang dibagikan
Musa di-padang2 Moab diseberang
Jarden dekat Jeriho, disebelah timur.
33 Tetapi suku Levi tidak diberi
milik-pusaka oleh Musa. Jahwe, Allah
Israil, adalah milik-pusaka mereka,
sebagaimana jang telah disabdakanNja
kepadanja.
1 Dan inilah milik-pusaka, jang
diterima bani Israil dinegeri
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Kena'an dan jang telah dibagikan kepada
mereka oleh imam Ele'azar dan oleh
Josjua' bin Nun bersama dengan kepala2
keluarga suku2 bani Israil.
2 Dengan membuang undi mereka
membagikannja kepada mereka,
sebagaimana jang telah diperintahkan
oleh Jahwe dengan perantaraan Musa
mengenai kesembilan setengah suku itu.
3 Sebab Musa sudah memberikan
milik-pusaka kepada dua setengah
suku diseberang Jarden, dan tidak
memberikan milik-pusaka kepada
orang2 Levi di-tengah2 mereka.
4 Tetapi bani Jusuf merupakan dua
suku, Efraim dan Menasje. Djadi orang2
Levi tidak diberi bagian dinegeri itu,
ketjuali kota2 untuk didiami mereka
dan padang2 rumput untuk ternak dan
kawanan mereka.
5 Sebagaimana Jahwe telah
memerintahkan kepada Musa,
demikianlah diperbuat bani Israil dan
di-bagi2kan mereka negeri itu.
6 Ketika bani Juda menghampiri Josjua'
di Gilgal, maka Kaleb bin Jefune, orang
Kenaz, berkata kepadanja: "Engkau
sendiri tahu, apa jang telah disabdakan
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Jahwe kepada Musa, pesuruh Allah,
tentang aku dan tentang engkau, di
Kadesj-Barnea'.
7 Aku berumur empatpuluh tahun,
ketika Musa, hamba Jahwe, mengutus
aku dari Kadesj-Barnea' untuk memata2i negeri itu dan aku menjampaikan
laporan kepadanja menurut suara
hatiku.
8 Saudara2ku jang naik bersama
dengan daku, lalu mengetjilkan hati
rakjat, tetapi aku tetap menuruti Jahwe,
Allahku.
9 Maka pada hari itu Musa bersumpah:
Tanah, jang didjalani kakimu, akan
mendjadi milik-pusaka bagimu serta
anak2mu se-lama2nja, karena engkau
menuruti Jahwe, Allahku.
10 Nah sekarang, lihatlah, Jahwe telah
memelihara hidupku, sebagaimana
jang telah disabdakanNja. Kini sudah
empatpuluh lima tahun, sedjak Jahwe
mengutjapkan sabda ini kepada Musa
dan Israil berdjalan digurun. Sekarang
aku sudah berumur delapanpuluh lima
tahun,
11 tetapi aku masih sama segar seperti
pada hari aku diutus Musa. Kekuatanpun

Yosua 14.12–15.1

64

masih sama untuk bertempur dan untuk
keluar-masuk.
12 Maka itu berilah aku sekarang
pegunungan jang telah disebutkan
Jahwe pada hari itu. Sebab pada hari
itu engkau sendiri mendengar, bahwa
disana tinggallah orang2 'Anak dan ada
kota2 besar jang berbenteng. Kiranja
Jahwe menjertai aku dan aku dapat
mengenjahkan mereka sebagaimana
jang telah disabdakan Jahwe".
13 Josjua' lalu memberkati Kaleb bin
Nefune dan memberikan Hebron akan
milik-pusaka kepadanja.
14 Demikianlah Hebron mendjadi
milik-pusaka Kaleb bin Jefune, orang
Kenaz itu, hingga dewasa ini, karena ia
menuruti Jahwe, Allah Israil.
15 Hebron dahulu bernama KirjatArba'; dia adalah orang jang terbesar
diantara orang2 'Anak. Dan negeri itu
aman-sentosa dari peperangan.
1 Bagian suku bani Juda, jang
kena undi, menurut marga2
mereka, ialah: kedjurusan perbatasan
Edom, mulai dari gurun Sin menudju ke
tanah selatan diudjung selatan.

15

Yosua 15.2–7
2 Batas

65

selatan mereka mulai dari
udjung Laut Asin, dari teluk jang
memandjang kesebelah selatan.
3 Dari sana lalu menudju kesebelah
selatan tandjakan 'Akrabim, melintasi
Sin dan naik kesebelah selatan KadesjBarnea'; selandjutnja melalui Hesron dan
lalu naik ke Adar, kemudian membelok
ke Karka'
4 dan melalui 'Asmon sampai ke
anak-sungai Mesir serta achirnja djatuh
kelaut. Ini akan mendjadi batasmu
diselatan.
5 Batas timur ialah Laut Asin sampai
kemuara sungai Jarden. Disebelah utara
batas itu mulai dari teluk laut pada
muara sungai Jarden;
6 lalu batas itu naik ke Bet-Hogla dan
disebelah utara melalui Bet-ha-'Araba;
selandjutnja batas itu naik kebatu Bohan
bin Ruben;
7 lalu batas itu naik dari lembah 'Akor
ke Debir dan berarah keutara, ke
Gilgal, jang letaknja berhadapan dengan
sela-gunung Adumim disebelah selatan
anak-sungai, dan kemudian batas itu
terus ke air 'En-Sjemesj dan djatuh
kemata-air Rogel;
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lembah Hinom batas itu lalu
naik kesebelah selatan lambung gunung
Jebus, jaitu Jerusjalem, dan terus naik
kepuntjak pegunungan, jang terletak
disebelah barat, berhadapan dengan
lembah Hinom, diudjung lembah Refaim
disebelah utara;
9 dari puntjak gunung itu batas itu
melengkung kemata-air Me-Neftoah dan
djatuh ke-kota2 pegunungan 'Efron;
kemudian batas itu melengkung ke
Ba'ala, jaitu Kirjat-Je'arim,
10 dan dari Ba'ala, batas itu membelok
kebarat, kepegunungan Se'ir; terus
disebelah utara ke lambung gunung
Har-Je'arim, jaitu Kesalon, turun ke
Bet-Sjemesj dan terus ke Timna;
11 lalu batas itu djatuh kelambung
gunung 'Ekron, dan batas itu melengkung
ke Sjikaron, terus kegunung Ba'ala,
djatuh ke Jabneel dan achirnja batas itu
djatuh kelaut.
12 Batas barat ialah laut Besar
dan pantainja. Demikianlah batas2
berkeliling djadjahan bani Juda menurut
marga2 mereka.
13 Kaleb bin Jefune diberi sebagian ditengah2 bani Juda sesuai dengan firman
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Jahwe kepada Josjua': Kirjat-'Arba, ajah
'Anak, jaitu Hebron:
14 Kaleb mengenjahkan dari sana ketiga
anak 'Anak, jaitu Sjesjai, Ahiman dan
Talmai, keturunan 'Anak.
15 Dari sana ia naik lawan penduduk
Debir-dahulu Debir bernama KirjatSefer-.
16 Dan Kaleb mengatakan: "Siapa jang
memukul dan merebut Kirjat-Sefer,
akan kuberi 'Aksa, puteriku, mendjadi
isterinja".
17 Adalah 'Otniel bin Kenaz, saudaranja
Kaleb, jang merebut kota itu. Maka ia
memberikan 'Aksa, puterinja, kepadanja
akan isteri.
18 Ketika 'Aksa datang kepadanja,
ia membudjuk dia untuk memohon
sebidang ladang kepada bapaknja. Dari
atas keledainja ia bertepuk tangan dan
Kaleb lalu bertanja kepadanja: "Ada apa
ini?"
19 Sahutnja: "Berilah saja suatu berkah.
Setelah saja kauberikan Tanah selatan,
maka berikanlah pula kepada saja
tempat2 berair!" Maka ia diberinja
tempat2 berair diatas dan dibawah.
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milik-pusaka suku bani Juda
menurut marga2 mereka.
21 Kota2 jang letaknja diudjung suku
bani Juda, pada perbatasan Edom di
tanah Selatan ialah: Kabseel, 'Eder,
Jagur,
22 Kina, Dimon, 'Ada'da,
23 Kedesj, Hasor, Jitnan,
24 Zif, Telem, Be'alot,
25 Hasor-Hadata, Kirjot-Hesron, jaitu
Hasor,
26 Amam, Sjema', Molada,
27 Hasar-Gada, Hesjmon, Bet-Pelet,
28 Hasar-Sju'al, Beer-Sjeba', Bizjosja,
29 Ba'ala,'Ijim, 'Esem,
30 Eltolad, Kesil, Horma,
31 Siklag, Madmana, Sansan,
32 Lebaot, Sjilhim, 'En - Rimon. Djumlah
kota itu adalah duapuluh sembilan
dengan dokoh2-nja.
33 Dibaruh: Esjtaol, Sore'a, Asjna,
34 Zanoah, 'En-Ganim, Tapuah,
Ha'enam,
35 Jarmut, 'Adulam, Soko, 'Azeka,
36 Sja'araim, 'Aditaim, Ha-Gedera,
Gederotaim: empatbelas kota dengan
dokoh2nja.
37 Senan, Hadasja, Migdal-Gad,
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Ham-Mispe, Jokteel,
Boskat, 'Eglon,
40 Kabon, Lahmas, Kitlisj,
41 Gederot, Bet-Dagon, Na'ama,
Makeda: enambelas kota dengan
dokoh2nja.
42 Libna, 'Eter, 'Asjan,
43 Jiftah, Asjna, Nesib,
44 Ke'ila Akzib, Maresja: sembilan kota
dengan dokoh2nja.
45 'Ekron dengan kota2 takluknja dan
dokoh2nja.
46 Dari 'Ekron sampai kelaut, segala
sesuatu jang terletak disebelah Asjdod
dengan dokoh2nja.
47 Asjdod dengan kota2 takluknja dan
dokoh2nja, 'Aza dengan kota2 takluknja
dan dokoh2nja sampai keanak-sungai
Mesir. Laut Besar adalah batasnja.
48 Dipegunungan: Sjamir, Jatir, Soko,
49 Dana, Kirjat-Sana, jaitu Debir,
50 'Anab, Esjtemo, 'Anim,
51 Gosjen, Holon, Gilo: sebelas kota
dengan dokoh2nja.
52 Arab, Duma, Esje'an,
53 Janum, Bet-Tapuah, Afeka
54 Humta, Kirjat-Arba', jaitu Hebron,
Si'or: sembilan kota dengan dokoh2nja.
39 Lakisj,
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Karmel, Zif, Juta,
Jokde'am, Zanoah,
57 Ha-Kajin, Gibe'a, Timna: sepuluh
kota dengan dokoh2-nja.
58 Halul, Bet-Sur, Gedor,
59 Ma'arat, Bet-'Anot, Eltekon: enam
kota dengan dokoh2nja.
60 Kirjat-Ba'al, jaitu Kirjat-Je'arim,
Ha-Raba: dua kota dengan dokoh2nja.
61 Digurun: Bet-ha-'Araba, Midin,
Sekaka,
62 Hanibsjan, 'Ir-ha-Melah, 'En-Gadi:
enam kota dengan dokoh2nja.
63 Tetapi bani Juda tidak berhasil
mengenjahkan orang Jebus, jang diam
di Jerusjalem, bersama dengan bani2
Juda hingga dewasa ini.
1 Lalu keluarlah undi bagi bani
Jusuf. (Perbatasannja) mulai dari
sungai Jarden dekat Jeriho, disebelah
timur perairan Jeriho digurun, jang naik
dari Jeriho kepegunungan Betel.
2 Dari Betel (batas itu) djatuh ke Luz
dan terus keperbatasan orang2 'Ark di
'Atarot.
3 lalu turun kebarat menudju
keperbatasan orang2 Jaflet sampai
56 Jizre'el,
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keperbatasan Bet-Horon-Bawah dan ke
Gezer dan achirnja djatuh kelaut.
4 Ini diterima bani Jusuf, Menasje dan
Efraim, sebagai milik-pusaka.
5 Adapun djadjahan bani Efraim
menurut marga2 mereka: batas milikpusaka mereka disebelah timur adalah
'Atarot-Adar sampai ke Bet-Horon-Atas
6 dan batas itu djatuh kelaut......
Mikmedat diutara. Lalu batas itu
membelok ketimur, ke Taanat-Sjilo, jang
dilintasinja disebelah barat menudju ke
Janoah.
7 Dari Janoah (batas itu) turun ke
'Atarot dan Na'ara, menjinggung Jeriho
dan djatuh ke Jarden.
8 Dari Tapuah batas itu terus kedjurusan
barat, keanak-sungai Kana dan achirnja
djatuh kelaut. Inilah milik-pusaka suku
bani Efraim menurut marga2 mereka.
9 Selandjutnja kota2, jang ada ditengah2 milik-pusaka bani Menasje
dichususkan bagi bani Efraim, semua
kota itu dan dokoh2nja.
10 Tetapi orang2 Kena'an, jang diam di
Gezer, tidak dienjahkan mereka. Dan
orang2 Kena'an tetap tinggal di-tengah2
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orang2 Efraim hingga dewasa ini. Tetapi
mereka mendjadi orang berodi.
1 Lalu bagian suku Menasje kena
undi, sebab ia adalah anak sulung
Jusuf. Makir, anak sulung Menasje,
bapak-Gile'ad, sudah mendapat Gile'ad
dan Basjan sebab dia itu seorang
peradjurit.
2 Makanja bagian tadi untuk bani
Menasje lainnja menurut marga2
mereka, jakni bani Abi'ezer, bani Helek,
bani Asriel, bani Sjekem, bani Hefer, dan
bani Sjemida'. Itulah keturunan laki2
Menasje bin Jusuf, menurut marga2
mereka.
3 Tetapi Selofehad bin Hefer bin Gile'ad
bin Makir bin Menasje, tidak mempunjai
anak laki2, hanja anak perempuan sadja.
Inilah anak2 perempuannja: Mahla dan
No'a, Hogla, Mileka dan Tirsa.
4 Mereka itu menghadap imam Ele'azar,
Josjua' bin Nun dan para penghulu, lalu
berkata: "Jahwe telah memerintahkan
kepada Musa untuk memberi kami
milik-pusaka di-tengah2 saudara2
kami". Karena itu, sesuai dengan firman
Jahwe mereka itu diberi milik-pusaka
di-tengah2 saudara2 bapaknja.
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milik-pusaka Menasje
diperundikan mendjadi sepuluh bagian,
selain daerah Gile'ad dan Basjan
diseberang Jarden,
6 sebab anak perempuan Menasje
beroleh milik-pusaka di-tengah2 anak2
laki2nja, dan daerah Gile'ad tetaplah
bagi bani Menasje lainnja.
7 Batas Menasje ialah: mulai dari Asjer
ke Mikmedat, jang terletak berhadapan
dengan Sikem, lalu batas itu terus
kekanan kependuduk mata-air Tapuah.
8 Daerah Tapuah adalah kepunjaan
Menasje, tetapi kota Tapuah dibatas
Menasje adalah kepunjaan bani Efraim.
9 Lalu batas itu turun keanak-sungai
Kana. Disebelah selatan anak-sungai
itu terdapatlah kota2 Efraim, walaupun
letaknja di-tengah2 kota2 Menasje.
Djadjahan Menasje adalah disebelah
utara anak-sungai itu dan achirnja
djatuh kelaut.
10 Disebelah selatan terletaklah Efraim
dan disebelah utara Menasje, dan laut
adalah batasnja. Disebelah utara batas
itu menjinggung Asjer dan disebelah
timur menjinggung Isakar.
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di Isakar dan Asjer
Menasje mempunjai Bet-Sjan dengan
kota2 takluknja, Jible'am dengan kota2
takluknja, penduduk Dor dengan kota2
takluknja, penduduk 'En-Dor dengan
kota2 takluknja, Ta'anak dengan kota2
takluknja dan sepertiga Nefet.
12 Tetapi bani Menasje tidak dapat
menduduki kota2 itu, sehingga orang2
Kena'an terus diam didaerah itu.
13 Akan tetapi ketika bani Israil
mendjadi kuat, lalu orang2 Kena'an
didjadikan mereka orang berodi, namun
tidak pernah dienjahkan mereka.
14 Maka kata bani Jusuf kepada Josjua':
"Mengapa aku hanja kauperundikan satu
pusaka dan satu bagian sadja, pada
hal aku ini bangsa jang banjak, karena
Jahwe memberkati aku sedemikian?"
15 Sahut Josjua' kepada mereka: "Djika
engkau itu sungguh bangsa jang banjak,
naiklah ke-hutan2 dan tebanglah hutan
disana untukmu dinegeri orang2 Periz
dan Refaim, kalau daerah pegunungan
Efraim terlalu sempit bagimu."
16 Tetapi bani Jusuf menjahut:
"Pegunungan itu tidak memadai kami
dan orang2 Kena'an jang tinggal
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dilembah itu, baik di Bet-Sjan dan kota2
takluknja maupun dilembah Jizre'el,
mempunjai kereta besi".
17 Sahut Josjua' kepada keluarga Jusuf,
jakni kepada Efraim dan Menasje:
"Engkau ini bangsa jang banjak dan
keturunanmu banjak pula! Engkau tidak
hanja mendapat satu bagian sadja,
18 melainkan pegunungan itu mendjadi
kepunjaanmu djuga, sebab itu tanah
berhutan, jang dapat kautebang.
Dan udjung2njapun akan mendjadi
kepunjaanmu, sebab engkau akan dapat
mengenjahkan orang2 Kena'an kendati
mereka mempunjai kereta besi dan kuat
adanja.
1 Seluruh djemaah Israil
berhimpun di Sjilo dan
menempatkan kemah pertemuan
disana. Adapun negeri itu sudah takluk
kepada mereka.
2 Tetapi diantara bani Israil masih
ada tudjuh suku, jang belum beroleh
milik-pusakanja.
3 Maka Josjua' berkata kepada bani
Israil: "Berapa lama lagi kamu segan2
pergi memiliki negeri, jang telah
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dianugerahkan kepadamu oleh Jahwe,
Allah nenek-mojangmu?
4 Kemukakanlah untuk tiap2 suku tiga
orang untuk mendjeladjahi negeri itu,
memetakannja menurut milik-pusaka
mereka masing2, lalu kembali kepadaku.
5 Kemudian haruslah kamu bagi
mendjadi tudjuh bagian. Juda tetap
didjadjahannja diselatan dan keluarga
Jusuf tetap didjadjahannja diutara.
6 Dan apabila negeri itu sudah kamu
petakan dalam tudjuh bagian, lalu
bawalah kemari kepadaku. Maka aku
akan membuang undi bagimu, disini,
dihadapan hadirat Jahwe, Allah kita,
7 sebab kaum Levita tidak beroleh
bagian di-tengah2mu, karena keimaman
Jahwe mendjadi milik-pusaka mereka.
Gad, Ruben dan separuh suku Menasje
sudah mendapat milik-pusaka mereka
diseberang Jarden ditimur, jang telah
diberikan kepada mereka oleh Musa,
hamba Jahwe".
8 Lalu orang2 itu berdiri dan pergi. Dan
orang2 jang pergi memetakan negeri itu,
diberi perintah ini oleh Josjua': "Pergilah
dan djeladjahilah negeri itu, petakanlah
itu dan kembalilah kepadaku lagi. Aku
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lalu akan membuang undi bagimu disini
dihadapan hadirat Jahwe di Sjilo".
9 Maka orang2 itu pergi dan melintasi
negeri itu. Mereka memetakannja
setjara tertulis, kota demi kota, dalam
tudjuh bagian. Mereka lalu kembali lagi
kepada Josjua' keperkemahan di Sjilo.
10 Maka Josjua' membuang undi bagi
mereka di Sjilo dihadapan hadirat Jahwe
dan Josjua' membagi negeri itu disana
kepada bani Israil menurut marga2
mereka.
11 Maka djatuhlah undi bagi suku bani
Binjamin menurut marga2 mereka.
Djadjahan undian mereka terletak antara
bani Juda dan bani Jusuf.
12 Batas mereka disebelah utara mulai
dari sungai Jarden. Lalu batas itu naik
disebelah utara lambung gunung Jeriho,
naik kedjurusan barat kepegunungan
dan djatuh kegurun Bet-Awen.
13 Dari sana batas itu terus ke Luz,
disebelah selatan lambung gunung Luz,
jakni Betel. Kemudian batas itu turun
ke 'Atarot-Adar dipegunungan disebelah
selatan Bet-Horon-Bawah.
14 Lalu batas itu melengkung dan disisi
barat membelok keselatan mulai dari
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pegunungan jang terletak berhadapan
dengan Bet-Horon diselatan, dan
achirnja djatuh ke Kirjat-Ba'al, jaitu
Kirjat-Je'arim, sebuah kota bani Juda.
Inilah sisi baratnja.
15 Sisi selatan mulai dari udjung
Kirjat-Je'arim, lalu batas itu djatuh ke
Gasin dan kemata-air Me-Neftoah.
16 Lalu batas itu turun keudjung
pegunungan jang letaknja berhadapan
dengan lembah Ben-Hinom disebelah
utara dilembah Refaim, turun kelembah
Hinom kesebelah selatan lambung
gunung orang2 Jebus dan demikian
turun kemata air Rogel.
17 Kemudian batas itu melengkung
keutara, djatuh ke 'En-Sjemesj, djatuh
ke Gelilot berhadapan dengan tandjakan
Adumim dan turun ke Batu Bohan bin
Ruben;
18 lalu terus keutara, kelambung
gunung jang berhadapan dengan 'Araba,
turun ke 'Araba,
19 dan keutara terus kelambung gunung
Bet-Hogla. Batas itu achirnja djatuh
keteluk utara Laut Asin, pada udjung
selatan sungai Jarden. Itulah batas
selatan.
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Jarden mendjadi batasnja
disisi timur. Demikianlah batas milikpusaka bani Binjamin berkeliling
menurut marga2 mereka.
21 Inilah kota2 suku Binjamin menurut
marga2 mereka: Jeriho, Bet-Hogla,
'Emek-Kesis,
22 Bet-ha-'Araba, Semaraim, Betel,
23 'Awim, Para, 'Ofra,
24 Kefar-ha-'Amon, 'Ofni dan Geba':
duabelas kota dengan dokoh2nja.
25 Gibe'on, Rama, Beerot,
26 Mispa, Kefira, Mosa,
27 Rekem, Jirpeel, Tareala,
28 Sela'-ha Elef, Jebus, jaitu Jerusjalem,
Gibe'a dan Kirjat: empatbelas kota
dengan dokoh2nja. Inilah milik-pusaka
bani Binjamin menurut marga2 mereka.
1 Lalu keluarlah undi jang kedua,
jakni bagi Sjime'on, bagi suku
bani Sjime'on, menurut marga2 mereka.
Milik-pusaka mereka terletak di-tengah2
milik-pusaka bani Juda.
2 Dalam milik-pusaka mereka letaknja:
Beer-Sjeba', Sjeba', Molada,
3 Hasar-Sju'al, Bala, Esem,
4 Eltolad, Betul, Horma,
5 Siklag, Bet-ha-Markabot, Hasar-Susa
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dan Sjaruhen: tigabelas
kota dengan dokoh2nja.
7 'Ain, Rimon, 'Eter, 'Asjan: empat kota
dengan dokoh2nja.
8 Dan lagi dokoh jang terletak disekitar
kota2 tersebut sampai ke Ba'alat-Beer,
Ramat di Tanah Selatan. Inilah milikpusaka suku bani Sjime'on menurut
marga2 mereka.
9 Milik-pusaka bani Sjime'on diambil
dari bagian bani Juda, karena bagian
bani Juda terlalu besar bagi mereka
sendiri. Demikianlah bani Sjime'on
beroleh milik-pusaka mereka di-tengah2
milik-pusaka (Juda).
10 Undi jang ketiga djatuh bagi bani
Zebulun menurut marga2 mereka. Batas
milik-pusaka mereka sampai ke Sarid.
11 Batas mereka naik kedjurusan laut,
ke Marala, menjinggung Dabesjet dan
menjinggung anak-sungai berhadapan
dengan Jokne'am.
12 Dari Sarid batas itu berbalik kearah
timur, tempat matahari terbit, melalui
Kislot-Tabor, lalu djatuh ke Doberat dan
naik ke Jafia'.
13 Dari sana batas itu disebelah timur,
terus kearah timur, ke Gat-ha-Hefer,
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ke Et-Kasin dan djatuh ke Rimon, jang
membentang kearah Ne'a.
14 Selandjutnja batas itu diutara
membelok ke Hanaton dan achirnja
djatuh kelembah Jiftah-El.
15 Dan lagi: Katat, Nahalal, Sjimron,
Jideala dan Betlehem: duabelas kota
dengan dokoh2nja.
16 Inilah milik-pusaka bani Zebulun
menurut marga2 mereka, kota2 tadi
dengan dokoh2nja.
17 Lalu keluarlah undi jang keempat
bagi Isakar, bani Isakar, menurut marga2
mereka.
18 Djadjahan mereka ialah: Jizre'el
Kesulot, Sjunem,
19 Hafaraim, Sjion, Anaharat,
20 Rabit, Kisjon, Ebes,
21 Remet, 'En-Ganim, 'En-Gada,
Bet-Pases.
22 Batas itu menjinggung Tabor,
Sjahasima dan Bet-Sjemesj, dan
achirnja batas mereka djatuh kesungai
Jarden: enambelas kota dengan
dokoh2nja.
23 Inilah milik-pusaka bani Isakar
menurut marga2 mereka, kota2 tadi
dengan dokoh2nja.
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keluarlah undi jang kelima
bagi suku bani Asjer menurut marga2
mereka.
25 Djadjahan mereka ialah: Helkat, Hali,
Beten, Aksjaf,
26 Alamelek, 'Ame'ad dan Misjeal,
menjinggung Karmel disebelah barat dan
sungai Libnat.
27 Lalu ditempat matahari terbit, itu
berbalik ke Bet-Dagon, menjinggung
Zebulun dan lembah Jiftah-El disebelah
utara dan lagi Bet-ha-'Emek dan Ne'iel
dan djatuh ke Kabul disebelah utara.
28 Lagipula: 'Ebron, Rehob, Hamon dan
Kana sampai ke Sidon Agung.
29 Selandjutnja batas itu berbalik ke
Rama dan sampai kekota berbenteng
Tyrus. Lalu batas itu berbalik ke Hosa
dan achirnja djatuh kelaut, dari Hebel ke
Akzib.
30 Lagipula: Uma, Afek, Rehob:
duapuluh dua kota dengan dokoh2nja.
31 Inilah milik-pusaka bani Asjer
menurut marga2 mereka, kota2 tadi
dengan dokoh2nja.
32 Bagi bani Naftali keluarlah undi jang
keenam, bagi bani Naftali menurut
marga2 mereka.
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mereka mulai dari Helef, dari
pohon berangan di Sa'ananim, dan
Adamiha-Nekeb serta Jabneel, sampai
ke Lakum dan achirnja djatuh kesungai
Jarden.
34 Lalu batas itu berbalik kebarat, ke
Aznot-Tabor dan dari sana djatuh ke
Hukok dan diselatan lalu menjinggung
Zebulun. Dibarat menjinggung Asjer dan
ditempat matahari terbit menjinggung
Juda pada sungai Jarden.
35 Kota2 berbenteng ialah: Sidim, Ser,
Hamat, Rakat, Kineret,
36 Adama, Rama, Hasor,
37 Kedesj, Edre'i, 'En-Hasor,
38 Jireon, Migdal-El, Horem, Bet-'Anat,
Bet-Sjemesj: sembilanbelas kota dengan
dokoh2nja.
39 Inilah milik-pusaka suku bani Naftali
menurut marga2 mereka, kota2 tadi
dengan dokoh2nja.
40 Bagi suku Dan menurut marga2
mereka keluarlah undi jang ketudjuh.
41 Djadjahan milik-pusaka mereka
ialah: Sore'a, Esjtaol, 'Ir-Sjemesj,
42 Sja'alabin, Ajalon, Jitla,
43 Elon, Timnata, 'Ekron,
44 Elteke, Gibeton, Ba'alat,
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Bene-Berak, Gat-Rimon,
Rakon bersama dengan
djadjahan berhadapan dengan Jafo.
47 Tetapi djadjahan bani Dan terlalu
sempit bagi mereka. Maka itu bani Dan
naik untuk bertempur lawan Lesjem,
jang direbut dan dipukulnja dengan
mata pedang. Mereka mendudukinja
dan diam disana. Mereka menamakan
Lesjem itu Dan, menurut nama Dan,
mojang mereka.
48 Inilah milik-pusaka suku bani Dan
menurut marga2 mereka, kota2 tadi
dengan dokoh2nja.
49 Demikian selesailah pembagian
negeri itu dengan undi. Lalu bani
Israil memberikan suatu milik-pusaka
di-tengah2 mereka kepada Josjua' bin
Nun.
50 Menurut firman Jahwe maka
kepadanja diberikan kota, jang
dipohonnja, jakni Timnat-Serah
dipegunungan Efraim. Ia membangun
kota itu kembali dan menetap disana.
51 Inilah milik2-pusaka, jang dibagi2kan oleh imam Ele'azar dan Josjua'
bin Nun bersama dengan kepala keluarga
suku2 Israil dengan membuang undi
46 Me-Jarkon,
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dihadapan hadirat Jahwe di Sjilo didepan
pintu kemah pertemuan. Demikianlah
pembagian negeri itu diselesaikan
mereka.
1 Maka Jahwe bersabda kepada
Josjua':
2 "Katakanlah kepada bani Israil:
Tundjuklah sekarang kota2 suaka, jang
telah Kusabdakan kepadamu dengan
perantaraan Musa,
3 supaja seorang pembunuh, jang
dengan tidak disengadja, dengan
tidak mempersahadjakannja, memukul
seseorang sampai mati, dapat melarikan
diri kesana, sehingga tempat2 itu bagi
kamu mendjadi tempat suaka terhadap
si penebus darah.
4 Apabila ia melarikan diri kesalah
satu kota tadi, maka ia harus berhenti
didepan pintugerbang kota itu dan
menerangkan perkaranja didepan kaum
tua2 kota itu. Mereka itu harus menerima
dia pada mereka dalam kota itu dan
memberikan suatu tempat kepadanja,
tempat ia dapat diam pada mereka.
5 Apabila si penebus darah mengedjar
dia, maka mereka djangan menjerahkan
si pembunuh kepadanja, sebab ia
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telah memukul sesamanja sampai mati
tanpa mempersahadjakannja dan tidak
menaruh bentji sebelum itu kepadanja.
6 Demikianlah hendaknja ia tetap
tinggal dikota itu, sampai dihadapkan
kepada himpunan rakjat untuk diadili,
hingga meninggalnja imam-agung, jang
ada pada waktu itu. Sesudah itu si
pembunuh boleh pulang dan dapat pergi
kekotanja dan kerumahnja, kekota dari
mana ia telah melarikan diri."
7 Maka mereka menjutjikan Kedesj
di Galil, dipegunungan Naftali, Sikem,
dipegunungan Efraim, dan Kirjat-Arba',
jaitu Hebron, dipegunungan Juda.
8 Diseberang Jarden dekat Jeriho,
disebelah timur, mereka telah
menundjuk Beser digurun, didataran,
dari suku Ruben, dan Ramot di Gile'ad
dari suku Gad, dan Golan di Basjan dari
suku Menasje.
9 Itulah kota2, jang ditundjuk bagi
segala bani Israil dan bagi orang2
perantau jang merantau di-tengah2
mereka, supaja siapa sadja jang telah
memukul seseorang sampai mati dengan
tidak disengadja, dapat melarikan diri
kesana dan djangan sampai mati oleh
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tangan si penebus darah, sebelum ia
dihadapkan kepada himpunan rakjat.
1 Lalu kepala2 keluarga kaum
Levita menghampiri imam
Ele'azar, Josjua' bin Nun dan kepala2
keluarga suku2 bani Israil.
2 Mereka berkata kepadanja di
Sjilo dinegeri Kena'an: "Jahwe telah
memerintahkan dengan perantaraan
Musa, supaja kami diberi kota2 untuk
kami diami, dengan padang2 rumputnja
guna ternak kami."
3 Maka atas firman Allah bani Israil lalu
memberikan dari milik-pusaka mereka
kota2 berikut ini dengan padang2
rumputnja kepada kaum Levita:
4 Undi keluar bagi marga2 Kehat.
Bagi kaum Harun, imam dari antara
kaum Levita itu diperundikan dari suku
Juda, dari suku Sjime'on dan dari suku
Binjamin, tigabelas kota.
5 Bagi kaum Kehat lainnja menurut
marga2 mereka diperundikan dari suku
Efraim, dari suku Dan dan dari separuh
suku Menasje, sepuluh kota.
6 Bagi kaum Gersjon menurut marga2
mereka diperundikan dari suku Isakar,
dari suku Asjer, dari suku Naftali dan
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dari separuh suku Menasje di Basjan,
tigabelas kota.
7 Bagi kaum Merari menurut marga2
mereka dari suku Ruben, dari suku Gad
dan dari suku Zebulun, duabelas kota.
8 Kota2 itu dengan padang rumputnja
diberikan oleh bani Israil kepada
kaum Levita dengan membuang undi,
sebagaimana telah diperintahkan Jahwe
dengan perantaraan Musa.
9 Dari suku bani Juda dan dari suku bani
Sjime'on diberikanlah kota2 berikut ini,
jang disebutkan namanja.
10 Kota2 itu mendjadi bagian kaum
Harun dari marga2 Kehat diantara bani
Levi, sebab mereka itulah jang kena undi
pertama.
11 Mereka diberi Kirjat-Arba', bapak
'Anak, jakni Hebron, dipegunungan Juda
dengan padang rumput disekitarnja.
12 Tetapi perladangan kota itu dan
dokoh2nja sudah diberikan kepada Kaleb
bin Jefune djadi wilajahnja,
13 sedangkan kaum imam Harun diberi
kota suaka bagi para pembunuh, jakni
Hebron dengan padang rumputnja, Libna
dengan padang rumputnja,
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dengan padang rumputnja,
Esjtemoa' dengan padang rumputnja
15 Holon dengan padang rumputnja,
Debir dengan padang rumputnja,
16 'Ain dengan padang rumputnja, Juta
dengan padang rumputnja, Bet-Sjemesj
dengan padang rumputnja: sembilan
kota dari kedua suku itu.
17 Dari suku Binjamin: Gibe'on dengan
padang rumputnja, Geba' dengan
padang rumputnja,
18 'Anatot dengan padang rumputnja,
'Almon dengan padang rumputnja:
empat kota.
19 Djumlah kota2 kaum imam
Harun: tigabelas kota dengan padang
rumputnja.
20 Bagi marga2 kaum Kehat, kaum
Levita lainnja dari kaum Kehat,
diperundikan kota2 dari suku Efraim.
21 Mereka diberi kota suaka bagi para
pembunuh, jakni Sikem dengan padang
rumputnja dipegunungan Efraim, Gezer
dengan padang rumputnja,
22 Kibsajim dengan padang rumputnja,
Bet-Horon dengan padang rumputnja:
empat kota.
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suku Dan: Elteke dengan padang
rumputnja, Gibeton dengan padang
rumputnja,
24 Ajalon dengan padang rumputnja,
Gat-Rimon dengan padang rumputnja:
empat kota.
25 Dari separuh suku Menasje: Ta'anak
dengan padang rumputnja, Gat-Rimon
dengan padang rumputnja: dua kota.
26 Djumlah kota2 dengan padang
rumputnja bagi marga2 kaum Kehat
lainnja: sepuluh.
27 Bagi kaum Gersjon dari marga2 Levi:
dari separuh suku Menasje: kota suaka
para pembunuh: Golan di Basjan dengan
padang rumputnja, 'Asjtarot dengan
padang rumputnja: dua kota.
28 Dari suku Isakar: Kisjon dengan
padang rumputnja, Doberat dengan
padang rumputnja,
29 Jarmut dengan padang rumputnja,
En-Ganim dengan padang rumputnja:
empat kota.
30 Dari suku Asjer: Misjeal dengan
padang rumputnja, 'Abedon dengan
padang rumputnja,
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dengan padang rumputnja,
Rehob dengan padang rumputnja: empat
kota.
32 Dari suku Naftali: kota suaka para
pembunuh Kedesj di Galil dengan
padang rumputnja, Hamot-Dor dengan
padang rumputnja: tiga kota.
33 Djumlah kota2 orang2 Gersjon
menurut marga2 mereka: tigabelas kota
dengan padang rumputnja.
34 Bagi marga2 kaum Merari, kaum
Levita lainnja: dari suku Zebulun:
Jokne'am dengan padang rumputnja,
Karta dengan padang rumputnja,
35 Dimna dengan padang rumputnja,
Nahalal dengan padang rumputnja:
empat kota.
36 Diseberang Jarden dari suku Ruben:
kota suaka para pembunuh. Beser
dengan padang rumputnja, Jahsa
dengan padang rumputnja,
37 Kedemot dengan padang rumputnja,
Mefa'at dengan padang rumputnja:
empat kota.
38 Dari suku Gad: kota suaka para
pembunuh Ramot di Gile'ad dengan
padang rumputnja, Mahanaim dengan
padang rumputnja.
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dengan padang rumputnja,
Ja'ezer dengan padang rumputnja:
djumlah kota2 itu adalah empat.
40 Djumlah kota2 jang diperundikan
bagi kaum Merari menurut marga2
mereka: duabelas.
41 Djumlah kota2 kaum Levita didalam
wilajah bani Israil adalah empatpuluh
delapan kota dengan padang rumputnja.
42 Kota2 itu masing2 melingkupi
kota dan padang rumput disekitarnja.
Demikianlah halnja dengan segala kota
itu.
43 Demikianlah Jahwe
menganugerahkan kepada Israil seluruh
negeri, jang telah di persumpahkanNja
akan dianugerahkanNja kepada nenekmojang mereka. Mereka memilikinja
serta menetap disitu.
44 Dan Jahwe menganugerahkan
kepada mereka ketenangan
berkeliling, seluruhnja seperti jang
telah dipersumpahkanNja kepada
nenek-mojang mereka. Dari segala
seteru mereka tiada seorangpun dapat
bertahan terhadap mereka. Jahwe
menjerahkan segala seteru mereka
kedalam tangannja.
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sesuatupun jang tetap tak
terpenuhi dari segala djandji, jang telah
didjandjikan Jahwe kepada keluarga
Israil; semuanja sampai.
1 Maka Josjua' memanggil orang2
Ruben, orang2 Gad dan separuh
suku Menasje,
2 dan berkata kepada mereka: "Kamu
telah menepati semuanja, jang telah
diperintahkan kepada kamu oleh
Musa, hamba Jahwe, dan kamu
telah mendengarkan suaraku dalam
se-gala2nja, jang telah kuperintahkan
kepadamu.
3 Kamu tidak meninggalkan saudara2mu
sudah sedjak lama hingga hari ini, dan
dengan demikian kamu telah menepati
kewadjiban perintah Jahwe, Allahmu.
4 Sekarang Jahwe, Allahmu, telah
menganugerahkan ketenangan kepada
saudara2mu, sebagaimana telah
disabdakanNja kepada mereka. Maka
itu pulanglah sekarang ke-kemah2mu,
kenegeri pusakamu, jang telah diberikan
kepadamu diseberang Jarden oleh Musa,
hamba Jahwe.
5 Tetapi ber-djaga2 baik2 untuk
melakukan perintah dan Taurat, jang
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telah diperintahkan kepadamu oleh
Musa, hamba Jahwe: supaja kamu
mentjintai Jahwe, Allahmu, supaja kamu
berdjalan menurut segala djalanNja
dan menepati perintah2Nja, supaja
kamu melekat padaNja serta berbakti
kepadaNja dengan segenap hatimu dan
segenap djiwamu."
6 Kemudian Josjua' memberkati mereka
dan melepas mereka. Mereka pulang
ke-kemah2nja.
7 Kepada separuh suku Menasje Musa
telah memberikan (daerah) di Basjan,
sedang kepada separuh lain Josjua'
memberikan daerah pada saudara2
mereka disebelah sini sungai Jarden,
disebelah baratnja. Ketika Josjua'
menjuruh mereka pulang ke-kemah2nja
serta memberkati mereka,
8 maka ia berkata pula kepada mereka:
"Pulanglah ke-kemah2mu dengan
mata-benda jang banjak, dengan banjak
ternak, perak, emas, perunggu, besi
dan pakaian jang banjak sekali. Bagilah
djarahan dari seterumu ber-sama2
dengan saudara2mu!"
9 Lalu orang2 Ruben, Gad dan separuh
suku Menasje pulang dan pergi dari bani
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Israil, dari Sjilo, jang letaknja dinegeri
Kena'an, untuk pergi kedaerah Gile'ad,
negeri-pusaka mereka, tempat mereka
telah menetap atas firman Allah dengan
perantaraan Musa.
10 Ketika mereka sampai kewilajah
sungai Jarden, jang masih terletak
dinegeri Kena'an, maka disana ditepi
sungai Jarden orang2 Ruben, Gad dan
separuh suku Menasje membangun
sebuah mesbah, mesbah jang sungguh
besar bangunannja.
11 Bani Israil mendengar kabarnja:
"Lihatlah, bani Ruben, Gad dan separuh
suku Menasje telah membangun sebuah
mesbah berhadapan dengan negeri
Kena'an diwilajah sungai Jarden,
disebelah sana bani Israil".
12 Demi hal itu didengar oleh bani Israil,
maka mereka lalu menghimpun seluruh
djemaah bani Israil ke Sjilo untuk naik
berperang lawan orang2 itu.
13 Lalu bani Israil mengutus Pinehas bin
Ele'azar, imam itu, kepada bani Ruben,
Gad dan separuh suku Menasje didaerah
Gile'ad.
14 Sepuluh penghulu ikut sertanja,
seorang penghulu untuk tiap2 keluarga,
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untuk semua suku Israil, dan mereka
itu masing2 adalah kepala keluarga dari
antara keluarga2 Israil.
15 Ketika mereka sampai kepada bani
Ruben, Gad dan separuh suku Menasje
didaerah Gile'ad, lalu mereka berkata
kepadanja:
16 "Beginilah kata seluruh himpunan
Jahwe: Matjam apa ini ketjederaan, jang
kamu lakukan terhadap Jahwe, Allah
Israil, maka kamu sekarang berpaling
daripada Jahwe, dengan membangun
sebuah mesbah bagi dirimu sendiri
dan dengan demikian kamu merontak
terhadap Jahwe?
17 Belum tjukuplah bagi kita kesalahan
Pe'or, jang hingga sekarang ini belum
kita tahirkan dari diri kita, kendati bala
jang menimpa himpunan Jahwe itu,
18 dan sekarang kamu berpaling
daripada Jahwe. Tetapi djika hari
ini kamu merontak terhadap Jahwe,
nistjaja esok Ia akan memurkai seluruh
himpunan Israil.
19 Atau, sekiranja negeri-pusakamu
nadjis, silakan menjeberang kenegeripusaka Jahwe, tempat kediaman Jahwe
berada, dan silakan menetap di-tengah2
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kami. Tetapi djanganlah merontak
terhadap Jahwe dan terhadap kami
dengan membangun sebuah mesbah
bagi dirimu sendiri sebagai saingan
mesbah Jahwe, Allah kita.
20 Bukankah, ketika 'Akan bin Zerah
bertjedera dalam hal barang haram
itu, maka Jahwe memurkai seluruh
himpunan Israil, meskipun hanja satu
orang sadja jang bersalah? Bukankah
dia itu mati karena kesalahannja?"
21 Tetapi djawab bani Ruben, Gad dan
separuh suku Menasje kepada para
kepala keluarga Israil:
22 "Allah segala ilah, Jahwe, jah Allah
segala ilah, Jahwe! Dialah tahu dan
mudah2an Israil tahu djuga: Sekiranja
itu terdjadi dalam pemberontakan atau
ketjederaan terhadap Jahwe, maka Ia
djangan menjelamatkan kami hari ini!
23 Sekiranja kami membangun mesbah
ini untuk berpaling daripada Jahwe,
untuk menjampaikan kurban bakar dan
persembahan diatasnja, atau untuk
mengadakan kurban sjukur diatasnja,
maka semoga Jahwe sendiri menuntut
perhitungan daripada kami!
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Karena prihatin dan dengan
alasan inilah kami telah melakukan
itu, sebab pikir kami: Kelak anak2mu
mungkin berkata kepada anak2 kami:
Kena-mengena apa kamu dengan Jahwe,
Allah Israil?
25 Jahwe kan sudah menaruh batas
antara kami dengan kamu, bani Ruben
dan Gad, jakni sungai Jarden. Kamu
tidak mempunjai bagian akan Jahwe!
Dan dengan demikian anak2mu akan
membuat anak2 kami tidak lagi takut
akan Jahwe.
26 Maka pikir kami: Baiklah kita berbuat
ini bagi diri kita, jakni membangun
mesbah ini, bukannja untuk kurban
bakar dan kurban sembelihan,
27 melainkan mesbah ini harus mendjadi
saksi antara kami dan kamu dan antara
angkatan2 kita kemudian, bahwasanja
kami tetap merajakan ibadat Jahwe
dihadapan hadiratNja dengan kurban
bakar dan kurban sembelihan serta
kurban sjukur kami, sehingga anak2mu
kelak tidak mungkinlah berkata kepada
anak2 kami: Kamu tidak mempunjai
bagian akan Jahwe!
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lagi pikir kami: Apabila orang
mengatakan sesuatu kepada kami atau
angkatan2 kami kelak, maka kami akan
menjahut: Lihatlah, gaja bangunan
mesbah Jahwe, jang telah dibuat
nenek-mojang kami, bukannja untuk
kurban bakar dan kurban sembelihan,
melainkan sebagai saksi antara kami
dengan kamu.
29 Djauhlah kiranja daripada kami
merontak terhadap Jahwe atau berpaling
daripada Jahwe hari ini dengan
membangun sebuah mesbah untuk
kurban bakar, persembahan dan kurban
sembelihan, sebuah mesbah saingan
mesbah Jahwe, Allah kita, jang ada
didepan kediamanNja!"
30 Imam Pinehas dan para penghulu
himpunan serta para kepala keluarga
Israil, jang ada sertanja, mendengar
kata2, jang dikatakan bani Ruben, Gad
dan separuh suku Menasje, dan mereka
berkenan kepadanja.
31 Lalu Pinehas bin Ele'azar, imam itu,
berkata kepada bani Ruben, Gad dan
Menasje: "Sekarang kami tahu, bahwa
Jahwe ada di-tengah2 kita, sebab kamu
tidak bertjedera sedemikian itu terhadap

Yosua 22.32–23.2

100

Jahwe. Dengan demikian kamu telah
melepaskan bani Israil dari tangan
Jahwe!"
32 Kemudian Pinehas bin Ele'azar, imam
itu, dan para penghulu kembali dari bani
Ruben dan Gad, dari daerah Gile'ad,
kenegeri Kena'an, kepada bani Israil, dan
memberikan laporan kepada mereka.
33 Bani Israil berkenan kepada laporan
itu, lalu memudji Allah dan tidak lagi
berpikir akan naik berperang lawan
mereka untuk membinasakan negeri,
jang didiami bani Ruben dan Gad.
34 Adapun bani Ruben dan Gad
menamakan mesbah itu: (Saksi), sebab
adalah saksi di-tengah2 kita, bahwa
Jahwelah Allah.
1 Lama setelah Jahwe
menganugerahkan kepada
Israil ketenangan dari segala seterunja
berkeliling - sementara itu Josjua' sudah
tua dan landjut usianja 2 maka Josjua' mengerahkan seluruh
Israil, jakni kaum tua2, para kepala
keluarga, para hakim dan para pendaftar,
lalu berkata kepada mereka: "Aku sudah
tua dan usiakupun sudah landjut.
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3 Kamu
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sendiri telah melihat segala
apa jang telah diperbuat oleh Jahwe,
Allahmu, dengan segala bangsa itu
karenamu. Sebab Jahwe, Allahmu sendiri
telah bertempur untukmu.
4 Lihatlah, aku telah membagikan
bangsa2 jang masih tersisa itu, dengan
membuang undi, sebagai milik-pusaka
bagi suku2mu, mulai dari sungai Jarden,
dan lagipula segala bangsa jang telah
kutumpas sampai ke Laut Besar, tempat
matahari masuk.
5 Jahwe, Allahmu sendiri akan
menumbukkan mereka dari hadapanmu
dan mengenjahkan mereka dari
hadapanmu, sehingga kamu dapat
memiliki negeri mereka, sebagaimana
jang telah disabdakan Jahwe, Allahmu.
6 Tetapi kamu harus kukuh-kuat dalam
hal menepati dan memperbuat segala
apa jang tertulis dalam kitab Taurat
Musa, tanpa menjimpang sedikitpun
kekanan atau kekiri,
7 dan tanpa bertjampur-baur dengan
bangsa2, jang masih tersisa
disampingmu itu. Kamu djangan
me-njebut2 nama dewa2 mereka dan
djangan bersumpah demi nama mereka.

Yosua 23.8–13
8 Sebaliknja,
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kamu harus melekat pada
Jahwe, Allahmu, sebagaimana kamu
telah berbuat hingga hari ini.
9 Karena itulah Jahwe telah
mengenjahkan bangsa2 jang besar
dan kuat dari hadapanmu dan tiada
seorangpun dapat bertahan terhadapmu
hingga hari ini.
10 Satu orang sadja dari antaramu
dapat mengedjar seribu orang, sebab
Jahwe, Allahmu, bertempur untukmu,
sebagaimana jang telah disabdakanNja
kepadamu.
11 Djadi, djagalah dirimu baik2, supaja
kamu mentjintai Jahwe, Allahmu.
12 Sebab apabila kamu berpaling
daripadaNja dan kamu bergabung
dengan sisa bangsa2, jang masih tersisa
disampingmu itu, apabila kamu berbesan
dengan mereka dan kamu bertjampur
dengan mereka dan mereka dengan
kamu,
13 maka akan kamu ketahui benar2,
bahwa Jahwe, Allahmu, tidak akan
mengenjahkan lagi bangsa2 itu dari
hadapanmu. Maka mereka akan
mendjadi djaring dan djerat bagimu,
tjambuk pada lambungmu dan tusuk

Yosua 23.14–16
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bagi matamu, sampai kamu lenjap dari
tanah baik, jang telah dianugerahkan
Jahwe kepadamu ini.
14 Lihatlah, sekarang aku akan
menempuh djalan segala hajat.
Hendaklah tetap insaf dengan segenap
hatimu dan dengan segenap djiwamu,
bahwa dari sekalian djandji baik, jang
telah diberikan oleh Jahwe, Allahmu,
mengenai diri kamu, tiada sepatah
katapun jang tidak dipenuhi, semuanja
telah sampai. Dari pihakNja tiada
sepatah katapun jang tidak dipenuhi.
15 Tetapi seperti setiap kata baik, jang
dikatakan Jahwe, Allahmu, mengenai
diri kamu, telah kesampaian atas kamu,
demikianpun Ia akan mendatangkan
setiap kata jang buruk atas dirimu,
sampai Ia membinasakan kamu dari
tanah baik, jang telah dianugerahkan
kepadamu oleh Jahwe, Allahmu ini.
16 Apabila kamu melanggar
perdjandjian Jahwe, Allahmu, jang
telah diperintahkanNja kepadamu,
dan pergi berbakti serta menjembah
dewa2 lainnja, maka murka Jahwe
akan ber-njala2 terhadapmu dan kamu

Yosua 24.1–5
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akan lenjap dari tanah baik, jang telah
dianugerahkanNja kepadamu".
1 Kemudian Josjua'
mengumpulkan segala suku
Israil di Sikem dan ia memanggil kaum
tua2 Israil, para kepala keluarga, para
hakim dan para pendaftar, dan mereka
berdiri dihadapan hadirat Allah.
2 Lalu Josjua' berkata kepada seluruh
rakjat: "Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: Dahulukala nenek-mojangmu
diam diseberang Sungai, jaitu Terah,
ajah Ibrahim dan ajah Nahor, dan
mereka berbakti kepada dewa2 lain.
3 Tetapi Aku telah mengambil
mojangmu Ibrahim dari seberang
Sungai dan mengantar dia diseluruh
negeri Kena'an. Aku melipatgandakan
keturunannja dan menganugerahi dia
Ishak.
4 Ishak Kuanugerahi Jakub dan 'Esau,
dan Esau Kuberi pegunungan Se'ir,
supaja dimilikinja. Jakub dan anak2nja
turun ke Mesir.
5 Lalu Aku mengutus Musa dan Harun
dan menghantam Mesir, seperti jang
telah Kuperbuat di-tengah2 mereka.
Kemudian Aku menghantar kamu keluar.
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6 Aku
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menghantar nenek-mojangmu
keluar dari Mesir dan kamu sampai
kelaut. Orang2 Mesir mengedjar nenekmojangmu dengan kereta-perang dan
kuda sampai ke Laut Merah.
7 Tetapi mereka mendjerit kepada
Jahwe, maka Ia membentangkan
silam antara kamu dan orang2 Mesir,
mendatangkan laut atas mereka dan
menimbuni mereka dengannja. Dengan
mata-kepala sendiri telah kamu lihat,
apa jang telah Kuperbuat dengan orang2
Mesir. Lama kamu tinggal digurun.
8 Kemudian kamu Kuhantar kenegeri
orang2 Amor, jang diam diseberang
Jarden. Mereka bertempur lawan kamu,
tetapi mereka Kuserahkan kedalam
tanganmu. Kamu memiliki negeri
mereka, sebab mereka Kubinasakan
dihadapanmu.
9 Lalu bangkitlah Balak bin Sipor, radja
Moab, dan bertempur lawan Israil. Ia
menjuruh panggil Bile'am bin Be'or
untuk mengutuki kamu.
10 Tetapi Aku tidak mau mendengarkan
Bile'am. Sebaliknja, ia telah memberkati
kamu, dan demikianlah Aku melepaskan
kamu dari tangannja.

Yosua 24.11–15
11 Lalu
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kamu menjeberangi sungai
Jarden dan sampai ke Jeriho. Wargakota
Jeriho, dan djuga orang2 Amor,
Periz, Het, Girgasj, Hiw dan Jebus,
bertempur lawan kamu, tetapi mereka
itu Kuserahkan kedalam tanganmu.
12 Aku mengirim didepan kamu pikat2,
jang mengusir mereka dari hadapanmu,
jakni kedua radja Amor itu, bukannja
dengan pedangmu dan busurmu.
13 Demikianlah kamu Kuanugerahi
negeri itu, tanpa kamu ber-pajah2
karenanja, dan lagi kota2, jang tidak
kamu bangun tapi toh kamu diami,
kebun2 anggur dan kebun2 zaitun, jang
tidak kamu tanami namun kamu makan
hasilnja.
14 Nah sekarang, takutilah Jahwe
dan berbaktilah kepadaNja dengan
sempurna dan hati benar. Djauhkanlah
dewa2 kepada siapa nenek-mojangmu
diseberang Sungai dan di Mesir berbakti,
dan berbaktilah kepada Jahwe.
15 Djika djahatlah menurut
pandanganmu untuk berbakti kepada
Jahwe, pilihlah sekarang djuga kepada
siapa kamu hendak berbakti: entah
dewa2, kepada siapa nenek-mojangmu

Yosua 24.16–19
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berbakti diseberang Sungai, entah
kepada dewa2 orang2 Amor, jang
kamu diami negerinja sekarang ini. Aku
dan keluargaku, kami berbakti kepada
Jahwe".
16 Djawab rakjat: "Djauhlah kiranja
daripada kami meninggalkan Jahwe
untuk berbakti kepada dewa2 lain.
17 Sebab Jahwe itu Allah kita. Dialah
jang telah menghantar kita dan
nenek-mojang kita keluar dari negeri
Mesir, dari rumah perbudakan, dan
jang telah memperbuat keadjaiban2
besar ini didepan mata kita. Ia telah
mendjaga kita sepandjang djalan, jang
kita tempuh, dan ditengah bangsa2 jang
kita lalui.
18 Jahwe telah mengusir segala bangsa
dari hadapan kita, djuga orang2 Amor,
penduduk negeri ini. Kamipun hendak
berbakti kepada Jahwe, sebab Dia itu
Allah kita".
19 'Maka Josjua' berkata kepada rakjat:
"Kamu tidak dapat berbakti kepada
Jahwe, sebab Dia itu Allah jang kudus,
Dia itu Allah jang tjemburu. Ia tidak akan
mengampuni kesalahan2 dan dosa2mu.

Yosua 24.20–26
20 Djika
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kamu meninggalkan Jahwe
dan berbakti kepada dewa2 asing,
maka Ia akan membalas jang djahat
itu kepadamu serta melenjapkan kamu,
setelah Ia berbuat baik kepadamu".
21 Tetapi rakjat menjahut kepada
Josjua': "Bukan! Kami toh akan berbakti
kepada Jahwe!
22 Lalu kata Josjua' kepada rakjat:
"Kamu mendjadi saksi terhadap
dirimu sendiri, bahwasanja kamu
sendiri memilih Jahwe untuk berbakti
kepadaNja". Maka sahut mereka:
"Benar!"
23 "Nah sekarang, djauhkanlah dewa2
asing, jang ada di-tengah2mu itu dan
arahkanlah hatimu kepada Jahwe, Allah
Israil!"
24 Maka rakjat menjahut kepada
Josjua': "Kepada Jahwe, Allah kita,
kami hendak berbakti dan suaraNjapun
hendak kita dengarkan!"
25 Demikianlah pada hari itu Josjua'
mengikat perdjandjian dengan rakjat
dan menentukan ketetapan dan hukum
bagi mereka di Sikem.
26 Semua perkataan itu ditulis Josjua'
didalam kitab Taurat Allah. Lalu

Yosua 24.27–31
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diambilnja sebuah batu besar dan
ditegakkannja disana dibawah pohon
berangan, jang ada ditempat sutji
Jahwe.
27 Maka kata Josjua' kepada seluruh
rakjat: "Lihatlah, batu ini akan mendjadi
saksi terhadap kita, sebab batu ini telah
mendengar segala kata Jahwe, jang
disabdakanNja kepada kita. Dan batu ini
mendjadi djuga saksi terhadap kamu;
supaja kamu djangan mengingkari
Allahmu!"
28 Sesudah itu Josjua' melepas rakjat,
masing2 pergi kemilik-pusakanja.
29 Sesudah semua peristiwa itu Josjua'
bin Nun, hamba Jahwe itu, meninggal
dalam usia seratus sepuluh tahun.
30 Ia dikuburkan didjadjahan
milik-pusakanja, di Timnat-Serah
dipegunungan Efraim, disebelah utara
gunung Ga'asj.
31 Dan Israil berbakti kepada Jahwe
sepandjang masa Josjua' dan sepandjang
masa kaum tua2, jang hidup lebih lama
dari Josjua' dan mengetahui segala
perbuatan, jang telah diperbuat Jahwe
bagi Israil.

Yosua 24.32–33
32 Adapun
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tulang Jusuf, jang dibawa
bani Israil dari Mesir, dikuburkan di
Sikem, dibagian ladang, jang telah dibeli
Jakub seharga seratus kesita dari anak
Hamor, ajah Sikem dan jang mendjadi
milik-pusaka bani Jusuf.
33 Djuga Ele'azar bin Harun meninggal
dan dikuburkan di Gibe'a (kota) Pinehas,
anaknja, jang telah diberikan kepadanja
dipegunungan Efraim.

Hakim-hakim
1 Sesudah

Josjua' meninggal, maka
bani Israil menanjai Jahwe. Tanja
mereka: "Siapa dari antara kami harus
mulai naik lawan orang2 Kena'an untuk
bertempur dengannja?"
2 Sahut Jahwe: "Judalah jang harus
naik! Lihatlah, Aku menjerahkan negeri
itu kedalam tangannja!"
3 Maka kata Juda kepada Sjime'on,
saudaranja: "Marilah naik bersama
dengan daku kedaerah, jang
diperundikan kepadaku. Baiklah
kita bertempur dengan orang2 Kena'an.
Maka akupun akan ikut engkau
kedaerah, jang diperundikan kepadamu
pula". Lalu Sjime'on ikut dia.
4 Juda naik dan Jahwe menjerahkan
orang2 Kena'an dan Periz kedalam
tangannja. Mereka memukul sepuluh
ribu orang di Bezek.
5 Di Bezek mereka mendapati AdoniBezek dan bertempur dengan dia.
Mereka memukul orang2 Kena'an dan
Periz.
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Hakim-hakim 1.6–11
6 Adoni-Bezek

2

lari, tetapi ia dikedjar
mereka. Ia dipegangnja, lalu dipantjung
ibu-djari tangan dan kakinja.
7 Lalu kata Adoni-Bezek: "Tudjuhpuluh
radja dengan terpantjung ibu-djari
tangan dan kakinja memungut
remah2 makanan dibawah medjaku.
Sebagaimana jang kuperbuat,
demikianpun aku dibalas Jahwe!" Ia
dibawa ke Jerusjalem dan disanalah ia
mati.
8 Bani Juda bertempur dengan
Jerusjalem, jang djuga direbutnja dan
dipukulnja dengan mata pedang. Mereka
mengenakan api pada kota itu.
9 Kemudian bani Juda turun untuk
bertempur dengan orang2 Kena'an, jang
berkediaman didaerah pegunungan, di
Tanah Selatan dan di Sjefala.
10 Maka Juda madju perang lawan
orang2 Kena'an, jang berkediaman
di Hebron -- nama Hebron dulu ialah
Kirjat-Arba'. -- Ia memukul Sjesja,
Ahiman dan Talmaj.
11 Dari sana ia madju perang lawan
penduduk Debir -- nama Debir dulu ialah
Kirjat-Sefer. --

Hakim-hakim 1.12–17
12 Adapun
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Kaleb mengatakan: "Siapa
jang memukul dan merebut Kirjat-Sefer,
akan kuberi 'Aksa, puteriku, mendjadi
isterinja!"
13 Adalah 'Otniel' bin Kenaz, adik
termuda Kaleb, jang merebut kota itu.
Maka ia memberikan 'Aksa, puterinja,
kepadanja akan isteri.
14 Ketika ('Aksa) datang kepadanja,
ia membudjuk dia untuk memohon
sebidang ladang kepada bapaknja. Dari
atas keledainja ia bertepuk tangan dan
Kaleb lalu bertanja kepadanja: "Ada apa
ini?"
15 Sahutnja kepadanja: "Berilah saja
berkah. Setelah saja kauberi Tanah
Selatan, maka berikanlah pula kepada
saja tempat2 berair!" Lalu ia diberi Kaleb
tempat2 berair, diatas dan dibawah.
16 Bersama dengan bani Juda naiklah
pula anak2 mentua Musa, orang Kain itu,
dari kota Kurma kepadang gurun Juda,
jang terletak di Tanah Selatan dekat
'Arad, lalu pergi menetap disana pada
bangsa setempat.
17 Kemudian Juda pergi bersama
dengan Sjime'on, saudaranja, dan
mereka memukul orang2 Kena'an,

Hakim-hakim 1.18–24
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jang berkediaman di Sefat. Mereka
itu diharamkannja, makanja kota itu
dinamakan Horma.
18 Tetapi Juda (tidak) dapat merebut
'Aza serta djadjahannja, Asjkalon
serta djadjahannja dan 'Ekron serta
djadjahannja.
19 Tetapi Jahwe ada serta Juda, ketika
Juda menduduki pegunungan. Namun ia
tidak (dapat) mengenjahkan penduduk
lembah, sebab mereka mempunjai
kereta2 besi.
20 Sebagaimana telah dikatakan Musa,
maka Hebron diberikan kepada Kaleb.
Ia mengenjahkan ketiga anak 'Anak dari
situ.
21 Adapun orang2 Jebus, jang diam
di Jerusjalem, tidak dienjahkan bani
Binjamin. Hingga dewasa ini orang2
Jebus diam disamping bani Binjamin di
Jerusjalem.
22 Pada gilirannja bani Jusuf naik ke
Betel dan Jahwe ada serta mereka.
23 Keluarga Jusuf menjuruh suluhi Betel
-- nama kota itu dulu ialah Luz. -24 Ketika para pendjaga melihat
seseorang keluar dari kota, maka mereka
berkata kepadanja: "Tundjukkanlah

Hakim-hakim 1.25–29
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kiranja kepada kami tjara orang dapat
memasuki kota itu, nistjaja kami
menaruh kerelaan padamu pula".
25 Orang itu lalu menundjukkan mereka
tjara memasuki kota itu. Mereka
memukul kota itu dengan mata pedang,
sedangkan orang itu dengan seluruh
marganja dibiarkan mereka pergi.
26 Orang itu lalu pergi kenegeri orang2
Het dan disana dibangunnja sebuah
kota, jang dinamakannja Luz. Dan
demikianlah namanja hingga dewasa ini.
27 Adapun Menasje tidak menduduki
Bet-Sjan dan kota2 takluknja maupun
Ta'anak dan kota2 takluknja. (Ia tidak
mengenjahkan) penduduk Dor dan kota2
takluknja, penduduk Jible'am dan kota2
takluknja maupun penduduk Megido
dan kota2 takluknja. Karena itu orang2
Kena'an terus diam didaerah itu.
28 Akan tetapi ketika Israil mendjadi
kuat, lalu orang2 Kena'an itu dibuat
mereka orang2 berodi, tetapi tidak
pernah dienjahkan mereka.
29 Efraimpun tidak mengenjahkan
orang2 Kena'an, jang diam di Gezer,
sehingga orang2 Kena'an tetap diam di
Gezer di-tengah2 Efraim.

Hakim-hakim 1.30–35
30 Djuga
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Zebulun tidak mengenjahkan
penduduk Kitron dan Nahalol, sehingga
orang2 Kena'an (diam) di-tengah2nja.
Tetapi mereka didjadikannja orang2
berodi.
31 Asjerpun tidak mengenjahkan
penduduk 'Ako dan penduduk Sidon,
Ahlab, Akzib, Helba, Afek ataupun
Rehob,
32 sehingga orang2 Asjer tetap tinggal
di-tengah2 orang2 Kena'an, penduduk
negeri itu, sebab orang2 itu tidak
dienjahkan mereka.
33 Naftali djuga tidak mengenjahkan
penduduk Bet-Sjemesj maupun Bet'Anat, sehingga ia diam di-tengah2
orang2 Kena'an, penduduk negeri itu.
Tetapi penduduk Bet-Sjemesj dan
Bet-'Anat didjadikan orang2 berodi.
34 Orang2 Amor menjesak bani Dan
kedaerah pegunungan, karena tidak
diperbolehkan turun kelembah.
35 Orang2 Amor terus diam di HarHeres, Ajalon dan Sja'albim. Tetapi
ketika tangan keluarga Jusuf mulai
menekan berat2 (mereka itu), maka
mereka didjadikan orang2 berodi.

Hakim-hakim 1.36–2.5
36 Adapun
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djadjahan orang2 Amor
meluas dari tandjakan 'Akrabim, dari
Sela' keatas.
1 Malaekat Jahwe naik dari Gilgal ke
Bokim dan bersabda: "Kamu telah
Kuhantar keluar dari Mesir dan Kubawa
kenegeri jang telah Kupersumpahkan
kepada nenek-mojangmu. Aku telah
berkata: 'Se-lama2nja tak akan Aku
membatalkan perdjandjianKu.
2 Adapun kamu djangan mengikat
perdjandjian dengan penduduk
negeri ini. Kamu harus merenggut
mesbah2 mereka'. Tetapi kamu tidak
mendengarkan suaraKu. Apa jang telah
kamu perbuat ini?
3 Makanja Aku berkata: "Aku tidak akan
mengusir mereka itu dari hadapanmu.
Mereka akan mendjadi lawanmu dan
dewa2 mereka akan mendjadi djerat
bagimu'."
4 Setelah malaekat itu mengatakan
sabda itu kepada segala bani Israil,
maka rakjat angkat suara dan mulai
menangis.
5 Maka tempat itu dinamakan
mereka Bokim, dan disana mereka
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Hakim-hakim 2.6–11
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mempersembahkan kurban kepada
Jahwe.
6 Setelah Josjua' melepas rakjat,
maka bani Israil pergi, masing2
kemilik-pusakanja untuk memiliki negeri
itu.
7 Rakjat berbakti kepada Jahwe
sepandjang masa Josjua' dan sepandjang
masa kaum tua2, jang hidup lebih lama
dari Josjua' dan jang melihat segala
perbuatan besar, jang telah diperbuat
Jahwe bagi Israil.
8 Josjua' bin Nun, hamba Jahwe itu,
meninggal dalam usia seratus sepuluh
tahun.
9 Ia dikuburkan didjadjahan milikpusakanja, di Timnat-Heres,
dipegunungan Efraim, disebelah
utara gunung Ga'asj.
10 Apabila seluruh angkatan itu
sudah dipersatukan lagi dengan
nenek-mojangnja, bangkitlah sesudah
mereka suatu angkatan baru, jang tidak
mengenal Jahwe serta perbuatan, jang
telah diperbuatNja bagi Israil.
11 Lalu bani Israil membuat apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe dan
berbakti kepada para Ba'al.

Hakim-hakim 2.12–17
12 Mereka
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meninggalkan Jahwe, Allah
nenek-mojang mereka jang menghantar
mereka keluar dari Mesir. Mereka
membuntuti dewa2 lain dari antara para
dewata bangsa dikeliling mereka serta
menantang Jahwe.
13 Mereka meninggalkan Jahwe dan
berbakti kepada Ba'al dan 'Asjtoret.
14 Maka ber-njala2lah murka Jahwe
terhadap Israil. Ia memberikan mereka
kedalam tangan pendjarah, jang
mendjarahi mereka, dan menjerahkan
mereka kedalam tangan seteru2
disekeliling mereka, sehingga mereka
tidak dapat bertahan lagi terhadap
seteru2nja.
15 Dalam segala perlawatannja
mereka kena tangan Jahwe akan
malapetaka mereka, tepat seperti jang
telah disabdakan Jahwe dan seperti
sumpahNja kepada mereka. Maka
mereka sangat kesesakan.
16 Tetapi Jahwe membangkitkan bagi
mereka hakim2, jang menjelamatkan
mereka dari tangan para pendjarah
mereka.
17 Namun hakim2pun tidak didengarkan
mereka. Mereka mengendaki dewa2
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lainnja dan menjembahnja. Segera
mereka itu menjimpang dari djalan,
jang telah ditempuh nenek-mojangnja
dengan mendengarkan perintah2 Jahwe.
Demikian tidaklah diperbuat mereka.
18 Tiap2 kali Jahwe membangkitkan
hakim2 bagi mereka, maka Jahwe
menjertai hakim itu dan menjelamatkan
mereka dari tangan seteru2nja
sepandjang umur hidup (hakim itu).
Sebab Jahwe menaruh kesajangan
karena perang mereka terhadap
penganiaja dan penggentjet mereka.
19 Tetapi segera setelah hakim itu
meninggal, mereka kembali berbuat
buruk, lebih daripada nenek-mojang
mereka, dengan membuntuti dewa2
lainnja dan mereka berbakti serta
bersembah-sudjud kepadanja. Mereka
tidak menghentikan perbuatan dan
tingkah-lakunja jang nekat.
20 Maka murka Jahwe ber-njala2
terhadap Israil dan Ia bersabda: "Karena
bangsa ini melanggar perdjandjianKu,
jang telah Kuperintahkan kepada
nenek-mojang mereka, dan lagi tidak
mendengarkan suaraKu,
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Akupun tidak akan
mengenjahkan lagi dari hadapan
mereka satu djuapun dari bangsa2, jang
masih ditinggalkan oleh Josjua', waktu
meninggal:
22 guna mentjobai Israil dengan itu apa
mereka berpegang pada djalan2 Jahwe,
sebagaimana nenek-mojang mereka
telah berpegang padanja, atau tidak".
23 Karena itulah Jahwe membiarkan
bangsa2 itu terus ada; Ia tidak segera
mengenjahkan mereka, dan Iapun tidak
menjerahkan mereka kedalam tangan
Josjua'.
1 Inilah bangsa2, jang oleh Jahwe
dibiarkan terus ada, guna mentjobai
Israil, jaitu semua (orang Israil) jang
tidak mengenal satu dari peperangan
lawan Kena'an.
2 Gunanja hanjalah untuk
mengadjarkan kepada angkatan2
orang Israil itu tjara peperangan,
se-tidak2nja kepada mereka jang dahulu
belum mengenal hal2 peperangan.
3 (Bangsa2 itu) ialah: kelima wali
Felesjet dan segala orang Kena'an, Sidon
dan Het, jang mendiami pegunungan
Libanon, mulai dari gunung Ba'al-

3
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Hermon sampai kedjalan masuk
Hamat.
4 Bangsa2 itu gunanja untuk mentjobai
Israil, buat mengetahui apa mereka akan
mendengarkan perintah2 Jahwe, jang
telah diperintahkanNja kepada nenekmojang mereka dengan perantaraan
Musa.
5 Bani Israil tetap tinggal ditengah
orang2 Kena'an, Het, Amor, Periz, Hiw
dan Jebus.
6 Tetapi mereka mengambil puteri2
mereka bagi dirinja akan isteri serta
memberikan puteri2nja sendiri kepada
putera2 mereka, dan lagi mereka
berbakti kepada dewa2 mereka.
7 Bani Israil membuat apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe.
Mereka melupakan Jahwe, Allahnja, dan
berbakti kepada Ba'al dan Asjera2.
8 Lalu ber-njala2lah murka Jahwe
terhadap Israil dan Ia menjerahkan
mereka kedalam tangan KusjanRisj'ataim, radja Edom. Delapan tahun
lamanja bani Israil berhamba kepada
Kusjan-Risj'ataim.
9 Lalu bani Israil berseru kepada Jahwe,
maka Jahwe membangkitkan bagi
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bani Israil seorang penjelamat, jang
menjelamatkan mereka, jakni 'Otniel bin
Kenaz, adik Kaleb.
10 Roh Jahwe mendjatuhinja dan
ia mendjadi hakim atas Israil. Ia
keluar untuk bertempur dan Jahwe
menjerahkan Kusjan-Risj'ataim, radja
Edom, kedalam tangannja, dan kuasalah
tangannja atas Kusjan-Risj'ataim.
11 Maka negeri itu aman sentosa selama
empatpuluh tahun. Kemudian 'Otniel bin
Kenaz meninggal.
12 Tetapi bani Israil lagi2 membuat apa
jang durdjana dalam pandangan Jahwe.
Maka Jahwe menguasakan 'Eglon,
radja Moab, atas Israil, karena mereka
membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe.
13 'Eglon bergabung dengan orang2
Amon dan 'Amalek lalu mara, memukul
Israil dan menduduki kota Kurma.
14 Maka bani Israil berhamba kepada
'Eglon, radja Moab, selama delapanbelas
tahun.
15 Lalu bani Israil berseru kepada
Jahwe, maka Jahwe membangkitkan
bagi mereka seorang penjelamat, jakni
Ehud bin Gera, orang Binjamin, orang
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jang kidal. Bani Israil mengirim dengan
perantaraannja penungkul kepada
'Eglon, radja Moab.
16 Adapun Ehud membuat sebilah
kandjar, pandjangnja sehasta, lalu
disabukkannja dibawah pakaiannja pada
paha kanannja.
17 Ia menjampaikan penungkul itu
kepada 'Eglon, radja Moab. Adapun
'Eglon itu gendut sekali.
18 Setelah Ehud menjampaikan
penungkul itu, lalu para pembawa
penungkul disuruhnja pulang.
19 Setibanja ditempat "Berhala", didekat
Gilgal, ia lalu kembali sendirian dan
berkata: "Baginda, ada kabar rahasia
pada hamba bagi baginda". Maka radja
bertitah: "Diamlah!" Lalu keluarlah
semua jang hadir padanja.
20 Ehud masuk menghadap radja,
jang sedang duduk sendirian diandjung
peranginannja. Ketika Ehud berkata:
"Ada sabda Allah pada hamba untuk
baginda", lalu 'Eglon bangkit dari
tachtanja.
21 Pada saat itu djuga Ehud
mengulurkan tangan kirinja, menghunus
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kandjar dari paha kanannja itu, lalu
ditundjahnja kedalam perut radja.
22 Hulu serta mata kandjar itu masuk
dan lemak mengapit mata kandjar,
sebab Ehud tidak mentjabutnja dari
dalam perut. Ehud lalu keluar liwat
tingkap,
23 dan pergi melalui serambi bertiang,
setelah menutup pintu andjung itu
dibelakangnja dengan memasang
kantjingnja.
24 Baru sadja ia keluar, datanglah para
pendjawat melihat, tetapi pintu andjung
itu terkantjing. Pikir mereka: "Tentunja
ia sedang kada hadjat didalam kamar
sedjuk".
25 Mereka ber-nanti2 sampai
kebingungan, sebab ia masih belum
djuga membuka pintu andjung itu.
Achirnja mereka mengambil kuntji
dan membuka, maka tampaklah tuan
mereka terlentang dilantai, mati.
26 Sambil mereka ber-ajal2an, loloslah
Ehud. Ia lewat tempat "Berhala" dan
melepaskan diri ke Sje'ira.
27 Setibanja ia meniup tanduk
dipegunungan Efraim. Maka turunlah
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sertanja bani Israil dari pegunungan,
sedang ia sendiri mengepalai mereka.
28 Katanja kepada mereka: "Ikutilah
aku, sebab Jahwe menjerahkan orang2
Moab, seterumu, kedalam tanganmu!"
Mereka turun mengikuti dia. Mereka
memintasi arung2an sungai Jarden
bagi Moab dan seorang djuapun tidak
diperbolehkan menjeberang lagi.
29 Pada waktu itulah mereka memukul
Moab, lebih kurang sepuluh ribu orang,
semuanja orang jang perkasa, dan tidak
seorangpun lolos.
30 Pada hari itu Moab direndahkan
dibawah tangan Israil, dan negeri itu
aman-sentosa selama delapanpuluh
tahun.
31 Sesudah dia bangkitlah Sjamgar
bin 'Anat. Ia memukul orang2 Felesjet,
enam ratus orang, dengan penghalau
sapi jang berduri. Iapun menjelamatkan
Israil.
1 Setelah Ehud meninggal, bani Israil
lagi2 membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe.
2 Maka Jahwe menjerahkan mereka
kedalam tangan Jabin, radja Kena'an,
jang meradja di Hasor. Hulubalangnja

4
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ialah Sisera, jang diam di Horosjet-haGojim.
3 Lalu bani Israil berseru kepada Jahwe,
sebab ia mempunjai sembilan ratus
kereta besi dan menjesakkan Israil
dengan hebat, duapuluh tahun lamanja.
4 Pada waktu itu Debora, seorang
nabiah, isteri Lapidot, mendjadi hakim
atas Israil.
5 Ia biasa duduk dibawah pohon
kurma Debora, antara Rama dan Betel,
dipegunungan Efraim. Bani Israil naik
kepadanja untuk berhakim padanja.
6 Ia menjuruh panggil Barak bin
Abino'am dari Kedesj didaerah Naftali.
Katanja kepadanja: "Sungguh, Jahwe,
Allah Israil, memerintahkan: 'Ajuh,
maralah kegunung Tabor dan ambillah
sertamu sepuluh ribu orang dari bani
Naftali dan bani Zebulun.
7 Aku akan memantjing Sisera,
hulubalang Jabin, dengan kereta2nja
dan chalaiknja kepadamu, pada anaksungai Kisjon. Aku akan menjerahkan
dia kedalam tanganmu".
8 Djawab Barak kepadanja: "Djika
engkau pergi sertaku, akupun mau
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pergi, tetapi djika engkau tidak pergi
sertaku, maka akupun tidak akan pergi!"
9 "Memang aku ikut serta dengan
dikau", sahutnja "hanjalah kemasjhuran
dari perlawatan jang akan kaulakukan
itu tidaklah bagimu. Kedalam tangan
seorang wanitalah Jahwe akan
menjerahkan Sisera!" Lalu berangkatlah
Debora bersama dengan Barak ke
Kedesj.
10 Barak mengerahkan ke Kedesj
Zebulun dan Naftali. Sepuluh ribu orang
mengikuti dia dan Debora naik sertanja.
11 Adapun Heber, orang Kain, telah
memisahkan diri dari suku Kain,
dari bani Hobab mentua Musa, dan
membentangkan kemahnja didekat
pohon berangan di Sa'ananim didekat
Kekesj.
12 Ketika diberitahukan kepada Sisera,
bahwa Barak bin Abino'am telah mendaki
gunung Tabor,
13 ia lalu mengerahkan segala
keretanja, sembilan ratus kereta
besi, dan segenap rakjat, jang ada
sertanja, dari Harosjet-ha-Gojim sampai
keanak-sungai Kisjon.
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kata Debora kepada Barak:
"Bangkitlah, sebab inilah hari Jahwe
menjerahkan Sisera kedalam tanganmu.
Bukankah Jahwe madju perang
didepanmu?" Lalu Barak turun dari
gunung Tabor, diikuti sepuluh ribu orang.
15 Jahwe menggemparkan Sisera, ia
sendiri serta kereta2 perangnja dan
segenap tentaranja, dengan mata
pedang dihadapan Barak. Sisera turun
dari keretanja, lalu melarikan diri dengan
berdjalan kaki.
16 Barak mengedjar kereta2 dan
segenap tentara itu sampai di Harosjetha-Gojim. Dan segenap tentara Sisera
tewas karena mata pedang, tiada
seorangpun jang tersisa.
17 Sementara itu Sisera lari dengan
berdjalan kaki kekemah Ja'el, isteri
Heber, orang Kain itu. Sebab ada
perdamaian antara Jabin, radja Hasor,
dengan keluarga Heber, orang Kain itu.
18 Ja'el keluar menjambut Sisera dan
berkata kepadanja: "Singgahlah, tuan,
singgahlah pada saja, djangan takut!"
Ia singgah disitu kedalam kemahnja dan
dia ditutupi Ja'el dengan tabir.
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kata Sisera kepadanja: "Berilah
aku minum air barang sedikit, sebab
aku kehausan!" Maka Ja'el membuka
kirbat susu dan memberi dia minum, lalu
ditutupinja lagi.
20 "Berdirilah didepan pintu kemah",
kata Sisera kepadanja lagi. "Djika
ada orang datang dan menanjakan
kepadamu, apa ada orang disini, maka
hendaklah menjahut: Tidak ada".
21 Tetapi Ja'el, isteri Heber, mengambil
pasak kemah, memegang martil
ditangannja, mendekatinja diam2, lalu
dilantaknja pasak itu kedalam pelipisnja
sampai tembus ketanah -- sebab ia
sudah tidur lelap karena letih-lesu -- dan
matilah dia.
22 Dan lihatlah, Barak jang sedang
mengedjar Sisera! Ja'el keluar
menjambut dia dan berkata:
"Kemari! Orang jang kautjari itu
akan kuperlihatkan kepadamu!" Lalu
Barak masuk kedalam dan tampaklah
Sisera terlentang ditanah, mati, dengan
pasak dalam pelipisnja.
23 Demikianlah pada hari itu Allah
merendahkan Jabin, radja Kena'an,
dihadapan bani Israil.
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beratlah tangan bani Israil
menekan Jabin, radja Kena'an, sampai
mereka menumpas Jabin, radja Kena'an
itu.
1 Pada hari itu Debora dan Barak bin
Abino'am bernjanji begini:
2 Karena di Israil orang telah
menguraikan rambutnja, dan rakjat
mendjadi sukarelawan, pudjilah Jahwe!
3 Dengarlah, hai radja2, tjondongkanlah
telingamu, hai pembesar, bagi Jahwe aku
mau, jah ku mau bernjanji, bagi Jahwe,
Allah Israil, aku hendak bermadah.
4 Jahwe, tatkala Engkau keluar dari
Se'ir, melangkah dari padang2 Edom,
maka bumi bergempa, langitpun
bertetes, awan2 berteteskan air.
5 Dihadapan Jahwe gunung-gemunung
Sinai berguntjang, dihadapan Allah
Israil, Jahwe.
6 Dimasa Sjamgar bin 'Anat, dimasa
Ja'el, djalan2 lengang; jang berdjalan
didjalan menempuh lorong ber-liku2.
7 Lenganglah pedusunan di Israil, jah
sungguh lengang, sampai bangkitlah
engkau, hai Debora, selaku ibu di Israil
kau bangkit.

5
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dewata baru dipilih, maka pada
pintugerbang pertempuran; perisai dan
seligi tidak terlihat pada keempatpuluh
ribu di Israil.
9 Hatiku tertudju kepada para penggawa
Israil, sukarelawan ditengah rakjat!
Pudjilah Jahwe,
10 kamu, jang menunggang keledai
putih, jang duduk diatas permadani,
jang berdjalan didjalan Sjuah!
11 Lebih dari sorak pembagi air
dibandar, orang disana mengagungkan
kebadjikan2 Jahwe, kebadjikanNja bagi
kaulaNja di Israil. Maka umat Jahwe
turun kepintugerbang.
12 Bangun, bangunlah, hai Debora,
bangun, bangunlah, angkatlah njanjian!
Bangkitlah, hai Barak, penawanmu
tawanlah, bin Abino'am!
13 Maka turunlah jang terluput dari
antara pemuka, umat Jahwe turun
bagiku laksana pahlawan.
14 Dari Efraim datangnja jang asalusulnja di 'Amalek, Binjamin mengikuti
engkau bagaikan rakjatmu, penggawa2
turun dari Makir, dari Zebulun, orang
jang tabah hatinja dengan tongkat
pendaftar,
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pangeran di Isakar menjertai
Debora, seperti Baraklah Naftali
mengikuti djedjaknja dilembah. Tetapi
pada tjabang2 Ruben banjak timbangmenimbang.
16 Mengapa engkau tetap duduk pada
kandang2 ternak, untuk mendengarkan
suit seruling ditengah kawanan?
Pada saluran2 air Ruben banjak
timbang-menimbang.
17 Diseberang Jarden Gile'ad diam, dan
Dan, mengapa ia merantau dikapal?
Asjerpun duduk sadja ditepi laut, dan
tinggal diam ditempatnja berlabuh.
18 Tetapi Zebulun mempertaruh
njawanja, pula Naftali, di-tempat2 tinggi
perladangan.
19 Datanglah para radja bertempur,
jah bertempur para radja Kena'an di
Ta'anak, dekat perairan Megido, tetapi
tidak berlaba perak.
20 Bintang2 bertempur dari langit, dari
djalan rayanja menggempur Sisera.
21 Anak-sungai Kisjon menghantjurkan
mereka, anak-sungai dari djaman
purba, anak-sungai Kisjon. -hai djiwaku,
madjulah dengan giatnja!-
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menderulah derap kuku kuda,
karena ladju2nja kuda-djantan.
23 Kutukilah Meroz, itu perintah
malaekat Jahwe, terkutuklah para
penduduknja, sebab tidak datang
menolong Jahwe, menolong Jahwe,
sebagai pahlawan!
24 Terberkatilah melebihi para wanita,
Ja'el, isteri Heber, orang Kain; melebihi
para wanita jang tinggal dikemah
terberkatilah ia!
25 Air dipohonnja, susu diberikannja,
dadih disadjikannja dalam tjawan nan
indah.
26 Ia mengedangkan tangannja
kepasak, dan tangankanannja kepalu
tukang. Sisera dipalunja, kepalanja
diremukkannja, pelipisnja dihantjurkan
dan dipetjahkannja.
27 Diantara kakinja orang itu rebah,
djatuh tersungkur, diantara kakinja ia
rebah dan djatuh, dan ditempat ia rebah,
disana tewas, terbasmi.
28 Dari djendela ibu Sisera mendjenguk
dan mendjerit melalui kisi2: "Mengapa
keretanja datang berlambat, mengapa
derap pasang kudanja berajal?"
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terarif diantara dajang2nja
mendjawab, dan ia sendiri mengulang
katanja bagi dirinja:
30 "Bukankah mereka mendapat dan
mem-bagi2 djarahan, satu dua gundik
untuk setiap peradjurit, djarahan kain
pantjawarna untuk Sisera, djarahan kain
pantjawarna, sulaman pantjawarna,
dua sulaman pantjawarna, bagi leher
permaisuri.
31 Demikianlah segala seteruMu
binasa hendaknja, ja Jahwe, tetapi
orang jang tjinta kepadaNja, laksana
matahari hendaknja, jang terbit dengan
megahnja!" Lalu negeri itu aman-sentosa
selama empatpuluh tahun.
1 Israil membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe. Maka
Jahwe menjerahkan mereka kedalam
tangan Midian selama tudjuh tahun.
2 Tangan Midian memberati Israil.
Karena takutnja terhadap Midian, maka
bani Israil membuat bagi dirinja liang2,
gua2 dan kubu2 dipegunungan.
3 Tiap2 kali kalau Israil menabur, maka
naiklah Midian bersama dengan 'Amelek
dan orang2 timur; mereka naik lawan
(Israil).
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itu berkemah didaerahnja
dan merusakkan hasil bumi sampai
perhinggaan 'Aza. Mereka tidak
menjisakan bahan makanan sedikitpun
di Israil dan domba atau lembu atau
keledaipun tidak.
5 Sebab mereka naik dengan kawanan
mereka dan dengan kemah2 mereka.
Mereka datang laksana belalang
banjaknja. Mereka sendiri serta
unta2nja tidak terbilang banjaknja dan
mereka memasuki negeri itu untuk
merusakkannja.
6 Israil sangat melarat karena Midian
itu. Maka bani Israil berseru kepada
Jahwe.
7 Ketika bani Israil berseru kepada
Jahwe karena Midian,
8 maka Jahwe mengutus seorang nabi
kepada bani Israil. Kata nabi itu kepada
mereka: "Demikianlah Jahwe, Allah
Israil, bersabda: 'Aku inilah jang telah
menghantar kamu keluar dari Mesir
dan mengeluarkan kamu dari rumah
perbudakan.
9 Aku telah melepaskan kamu dari
tangan orang2 Mesir dan dari tangan
segala penganiajamu. Aku telah
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mengenjahkan mereka dari hadapanmu
dan negeri mereka telah Kuanugerahkan
kepadamu.
10 Akupun telah berkata kepadamu:
Aku ini Jahwe, Allahmu; djangan
takut kepada dewa2 orang Amor jang
negerinja kamu diami. Tetapi kamu tidak
mendengarkan suaraKu'."
11 Malaekat Jahwe datang dan duduk
dibawah pohon berangan di 'Ofra,
kepunjaan Joasj dari Abi'ezer. Anaknja,
jaitu Gide'on, sedang mengasak gandum
ditempat pengindjak anggur untuk
membawa lari itu dihadapan Midian.
12 Malaekat Jahwe menampakkan diri
kepadanja dan berkata kepadanja:
"Jahwe sertamu, hai pahlawan jang
gagah-perkasa!"
13 Sahut Gide'on kepadanja: "Maaf,
tuanku, djika Jahwe serta kami,
mengapa semuanja itu sampai terdjadi?
Dimana gerangan segala perbuatanNja
jang adjaib itu, jang ditjeriterakan
nenek-mojang kami kepada kami
dengan berkata: Bukankah Jahwe telah
menghantar kami keluar dari Mesir? Dan
sekarang Jahwe telah meninggalkan
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kami serta menjerahkan kami kedalam
tangan Midian."
14 Lalu Jahwe berpaling kepadanja serta
bersabda: "Pergilah dengan kekuatan
jang ada padamu itu, dan engkau akan
menjelamatkan Israil dari genggaman
Midian. Bukankah Aku sendiri jang
mengutus engkau?"
15 Sahut (Gide'on) kepadanja: "Ah,
tuanku, dengan apakah aku akan
menjelamatkan Israil? Lihatlah aku ini
adalah jang terketjil dalam keluarga
bapakku".
16 Tetapi sahut Jahwe kepadanja: "Aku
akan menjertai engkau, engkau akan
memukul Midian se-akan2 satu orang
sadja".
17 Sahut Gide'on kepadaNja: "Djika
aku ini mendapat kerelaan dihadapan
tuanku, buatlah bagiku suatu tanda,
bahwa sungguh engkaulah jang
berbitjara dengan daku.
18 Djangan mundur dari sini,
sebelum aku kembali membawa
persembahanku kepadamu dan menaruh
itu dihadapanmu". Maka kata (Jahwe):
"Aku akan tinggal disini, sampai engkau
kembali".
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Gide'on pergi dan menjediakan
seekor bandot ketjil dan roti tak-beragi
dari tepung seefa. Daging itu ditaruhnja
dalam bakul dan kuahnja dalam periuk.
Semuanja itu lalu dibawanja kepadaNja
dibawah pohon berangan. Ketika itu
disadjikannja,
20 maka malaekat Allah berkata
kepadanja: "Ambillah daging dan roti
tak-beragi itu dan letakkanlah semuanja
itu diatas batukarang dan tjurahkanlah
kuahnja". Itupun diperbuatnja pula.
21 Lalu malaekat Jahwe mengatjukan
udjung batang jang ada ditangannja dan
menjentuh daging dan roti tak-beragi itu.
Segera terpantiklah api dari wadas dan
makan habis daging dan roti tak-beragi
itu. Dan menghilanglah malaekat Jahwe
dari pandangannja.
22 Maka mengertilah Gide'on, bahwa
itu sungguh malaekat Jahwe. Lalu
kata Gide'on: "Aduh, aku ini, Tuhan
Jahwe, sebab sungguh aku telah melihat
malaekat Jahwe dengan berhadapan
muka!"
23 Tetapi Jahwe menjahut kepadanja:
"Selamat! Djangan takut, engkau tak
akan mati!"
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Gide'on membangun sebuah
mesbah disana bagi Jahwe dan
menamakannja: "Jahwe-Selamat".
Mesbah itu masih ada hingga dewasa ini
di 'Ofra Abi'ezer.
25 Pada malam itu djua Jahwe bersabda
kepada (Gide'on): "Ambillah seekor
lembu-djantan kepunjaan bapakmu,
jakni lembu-djantan jang kedua jang
berumur tudjuh tahun. Runtuhkanlah
mesbah Ba'al kepunjaan bapakmu dan
tebanglah asjera jang ada disampingnja.
26 Sesudah itu bangunkanlah mesbah
bagi Jahwe, Allahmu, dipuntjak tempat
berbenteng itu sedjadjar dengan batu2
jang ber-deret2 itu. Lalu ambillah
lembu-djantan jang kedua itu dan
sampaikanlah itu sebagai kurban bakar,
dengan kaju asjera jang kautebang itu.
27 Gide'on mengambil sertanja sepuluh
budjang dan ia memperbuat apa jang
telah disabdakan Jahwe kepadanja.
Tetapi karena ia amat takut kepada
keluarga bapaknja dan orang2 kota
itu untuk memperbuat itu disiang hari,
maka diperbuatnja dimalam hari.
28 Ketika orang2 kota itu bangun pagi2,
mesbah Ba'al sudah direnggut dan asjera
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jang ada disampingnja sudah ditebang
dan lembu-djantan jang kedua itu sudah
disampaikan sebagai kurban bakar
diatas mesbah jang baru dibangun.
29 Mereka berkata satu sama lain:
"Siapa telah memperbuat hal itu?"
Mereka menjelidiki dan men-tjari2,
maka kata orang: "Gide'on bin Joasj,
dialah jang memperbuat hal itu".
30 Lalu orang2 kota itu berkata kepada
Joasj: "Bawalah anakmu keluar. Harus
mati ia, sebab ia telah merenggut
mesbah Ba'al dan menebang asjera jang
ada disampingnja".
31 Tetapi sahut Joasj kepada orang2
jang berdiri dihadapannja itu: "Kamukah
jang mesti membela perkara Ba'al
atau datang menolong dia? Siapa jang
membela Ba'al, akan dihukum mati
sebelum pagi! Djika dia itu sungguh ilah,
biarlah ia sendiri membela dirinja. Kan
mesbahnja jang direnggut itu!"
32 Pada hari itu djua Gide'on dinamakan
Jerubba'al, sebab kata orang: "Biarlah
Ba'al membela diri terhadapnja,
sebab dialah jang telah merenggut
mesbahnja".
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seluruh Midian, 'Amelek
dan orang2 timur berkumpul se-akan2
satu orang sadja, lalu menjeberang dan
berkemah didataran Jizre'el.
34 Roh Jahwe mengenakan Gide'on dan
Gide'on lalu meniup tanduk. Orang2
Abi'ezer dikerahkan untuk mengikuti dia.
35 Ia mengutus pesuruh 2 keseluruh
Menasje dan suku itu dikerahkan untuk
mengikuti dia. Djuga ke Asjer, Zebulun
dan Naftali diutusnja pesuruh. Mereka
sekalian naik menjambut mereka.
36 Maka Gide'on berkata kepada
Allah: "Djika Engkau sungguh hendak
menjelamatkan Israil dengan tanganku
sesuai dengan sabdaMu,
37 lihatlah, aku akan membeberkan
guntingan bulu domba, dipenebahan.
Apabila ada embun diatas guntingan
itu sadja, sedang seluruh tanah disitu
tetap kering, maka tahulah aku, bahwa
Engkau akan menjelamatkan Israil
dengan tanganku, sesuai dengan
sabdaMu".
38 Maka terdjadilah demikian. Ketika
keesokan harinja ia bangun pagi2
dan dipulasnja guntingan itu, maka
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diperasnjalah embun dari guntingan itu,
setjawan penuh air.
39 Lalu kata Gide'on kepada Allah:
"Djanganlah kiranja murka-Mu bernjala
terhadapku, dan perkenankanlah
aku menjampaikan sepatah kata lagi
kepadaMu. Aku hendak mengadakan
pertjobaan sekali lagi dengan guntingan
itu: biarlah hanja guntingan itu tetap
kering dan biarlah embun djatuh diatas
seluruh tanah itu".
40 Dan demikianlah Allah berbuat pada
malam itu djua. Hanja guntingan itulah
jang tetap kering, sedang diatas seluruh
tanah terhamburlah embun.
1 Jerubba'al jaitu Gide'on, dan
seluruh rakjat jang ada sertanja,
bangun pagi2 lalu berkemah dekat
mataair Harod. Perkemahan Midian
berada dilembah, disebelah utara
Gibe'at-More.
2 Maka Jahwe bersabda kepada Gide'on:
"Rakjat jang ada sertamu itu terlalu
banjak. Aku tidak mau menjerahkan
Midian kedalam tangannja. Djangan2
Israil nanti ber-megah2kan diri terhadap
Aku dengan berkata: "Tanganku
sendirilah jang menjelamatkan daku!'

7
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kedalam telinga rakjat
itu: 'Siapa jang takut dan gemetar,
baiknja pulang dan berbalik sadja dari
pegunungan Gilboa'." Duapuluh dua
ribu orang dari rakjat lalu pulang dan
tersisalah sepuluh ribu orang.
4 Tetapi Jahwe bersabda kepada
Gide'on: "Rakjat inipun masih terlalu
banjak. Suruhlah mereka turun keair
dan disanalah Aku hendak menjaring
mereka. Maka tentang siapa akan
Kukatakan kepadamu: Ia ikut engkau,
ia akan ikut sertamu, dan tentang siapa
akan Kukatakan kepadamu: ia tidak ikut
engkau, iapun tidak akan ikut sertamu".
5 (Gide'on) lalu menjuruh rakjat turun
keair. Maka Jahwe bersabda kepadanja:
"Mereka sekalian, jang mendjilat
air dengan lidahnja seperti andjing
mendjilat, harus kausendirikan, dan
(demikianpun) jang berlutut untuk
minum".
6 Djumlah orang jang mendjilat dengan
mengangkat tangannja kemulut ada
tiga ratus orang. Lain2nja dari rakjat,
semuanja berlutut minum air.
7 Lalu Jahwe bersabda kepada
Gide'on: "Dengan ketiga ratus orang,
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jang mendjilat air itu, Aku akan
menjelamatkan kamu dan Aku akan
menjerahkan Midian kedalam tanganmu.
Rakjat lainnja harus pergi semua,
masing2 ketempat kediamannja".
8 Mereka mengambil bekal dari rakjat
itu serta tanduk2 mereka. Lalu (Gide'on)
menjuruh orang2 Israil pulang, masing2
kekemahnja. Hanja tiga ratus orang
itu ditahannja. Perkemahan Midian ada
dibawahnja, dilembah.
9 Pada malam itu djua Jahwe bersabda
kepada Gide'on: "Bangunlah! Turunlah
keperkemahan, sebab Aku hendak
menjerahkannja kedalam tanganmu.
10 Djika engkau takut untuk turun,
maka turunlah ber-sama2 dengan Pura,
pelajanmu, keperkemahan.
11 Dengarkanlah apa jang dikatakan
mereka, maka tanganmu akan
diperkuat dan engkau akan berani
turun keperkemahan itu". Ia turun
ber-sama2 dengan Pura, pelajannja,
sampai kedekat perhinggaan terdepan
perkemahan itu.
12 Midian, 'Amelek dan segala orang
timur tersebar dilembah, bagaikan
belalang banjaknja. Unta2 mereka tak
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terbilang, sama banjaknja dengan pasir
ditepi laut.
13 Namun Gide'on masuk. Dan lihatlah,
ada seorang lasjkar mentjeritakan
mimpinja kepada kawannja, katanja:
"Lihatlah, aku bermimpi: sepotong
roti djelai djatuh berguling kedalam
perkemahan Midian; roti itu sampai
kekemah, membenturnja sampai runtuh,
lalu mendjungkir-balikkannja."
14 Sahut kawannja: "Ini tak lain dan tak
bukan pedang Gide'on bin Joasj, orang
Israil itu. Allah telah menjerahkan Midian
dan seluruh perkemahannja kedalam
tangannja!"
15 Demi tjerita mimpi dan keterangannja
didengar Gide'on, ia lalu bersudjud.
Kemudian ia kembali keperkemahan
Israil dan berkata: "Ajuh! sebab Jahwe
telah menjerahkan perkemahan Midian
kedalam tanganmu!"
16 Dibaginja ketiga ratus orang itu
dalam tiga kelompok. Mereka masing2
diberinja tanduk dan bujung kosong
ditangannja dengan obor didalam bujung
itu.
17 Lalu ia berkata kepada mereka:
"Perhatikanlah aku dan berbuatlah
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seperti aku. Apabila aku sudah sampai
kepinggir perkemahan itu, maka kamu
harus berbuat seperti aku.
18 Aku akan meniup tanduk, aku sendiri
dan semua orang sertaku. Nah, pada
saat itu djua kamu harus meniup tanduk
dikeliling seluruh perkemahan itu dan
harus berpekik: Untuk Jahwe dan untuk
Gide'on!"
19 Gide'on dan seratus orang jang ada
sertanja, sampai kepinggir perkemahan
pada permulaan pendjagaan tengah
malam. Baru sadja pendjaga itu
ditempatkan. Mereka meniup tanduk dan
meremukkan bujung jang ada ditangan
mereka.
20 Lalu ketiga kelompok itu meniup
tanduk dan memetjahkan bujung
mereka. Dengan tangankanannja
dipegangnja obor dan dengan
tangankirinja diangkat tanduk untuk
ditiup. Dan mereka berpekik: "Untuk
Jahwe dan untuk Gide'on!"
21 Masing2 tetap berdiri ditempatnja
dikeliling perkemahan. Seluruh
perkemahan lalu berlari hiru-pikuk.
(Orang2 Midian) berteriak dan melarikan
diri.
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ketiga ratus orang itu
meniup tanduk, maka didalam
perkemahan itu Jahwe membuat orang
itu masing2 menghunus pedangnja
kepada kawannja. Segala lasjkar dari
perkemahan itu lari terus sampai ke
Bet-Hasjita, kearah Sareda, sampai
keperhinggaan Abel-Mehola, jang
berhadapan dengan Tabat.
23 Orang2 Israil dari Naftali, Asjer dan
Menasje lalu dikerahkan dan mereka
mengedjar Midian.
24 Gide'on mengutus pesuruh2
keseluruh pergunungan Efraim dengan
pesan: "Turunlah menghadapi Midian!
Pintasilah bagi mereka penjeberangan2
sampai ke Bet-Bara dan sungai Jarden!"
Segala orang Efraim berhimpun, lalu
memintasi penjeberangan2 sampai ke
Bet-Bara dan sungai Jarden.
25 Mereka menangkap kedua hulubalang
Midian, jakni 'Oreb dan Zeb. 'Oreb
dibunuh mereka dekat wadas 'Oreb,
dan Zeb dibunuh ditempat pengindjakan
Zeb. Mereka mengedjar Midian terus.
Kepala 'Oreb dan Zeb dibawa mereka
kepada Gide'on diseberang Jarden.
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orang Efraim berkata
kepada (Gide'on): "Matjam apa ini
perbuatanmu terhadap kami, maka kami
tidak kaupanggil, ketika engkau pergi
bertempur dengan Midian?" Dan mereka
sangat mentjela dia.
2 Tetapi sahutnja kepada mereka:
"Apa gerangan arti perbuatanku, djika
dibandingkan dengan perbuatanmu?
Bukankah pemungutan susulan oleh
Efraim itu lebih baik hasilnja dari panen
kaum Abi'ezer?
3 Kedalam tanganmulah Allah telah
menjerahkan hulubalang Midian,
'Oreb dan Zeb. Apa jang sudah dapat
kuperbuat, dapatkah itu dibandingkan
dengan apa jang kamu perbuat?"
Setelah ia berkata demikian, lalu redalah
amarah mereka terhadapnja.
4 Gide'on sampai kesungai Jarden.
Ia menjeberang bersama dengan
ketigaratus orang, jang ada sertanja itu,
letih-lesu dan lapar.
5 Maka ia berkata kepada orang2
Sukot: "Sudilah memberikan roti bulat
kepada rakjat, jang mengikuti aku
ini, sebab mereka letih-lesu dan aku

8
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sedang mengedjar Zebah dan Salmuna',
radja-radja Midian".
6 Tetapi sahut para pemimpin Sukot
kepadanja: "Sudahkah telapak
tangan Zebah dan Salmuna' ada
dalam tanganmu, maka kami mesti
memberikan roti kepada tentaramu ini?"
7 Sahut Gide'on: "Nah kalau begitu,
apabila Jahwe nanti menjerahkan
Zebah dan Salmuna' kedalam tanganku,
dagingmu akan kutebah dengan
duri2 dari padang gurun dan dengan
djerudju!".
8 Dari sana ia naik ke Penuel dan ia
berbitjara demikian pula kepada mereka.
Tetapi orang2 Penuel sama djawabnja
seperti orang2 Sukot.
9 (Gide'on) menjahut sama pula kepada
orang2 Penuel: "Apabila aku kembali
dengan selamat, maka mertju ini akan
kuruntuhkan!"
10 Adapun Zebah dan Salmuna' berada
di Karkor dengan pasukan sebanjak
lebih kurang limabelas ribu orang, jakni
segenap sisa dari seluruh pasukan orang
timur. Sebab jang tewas ada seratus
duapuluh ribu orang jang menghunus
pedang.
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naik kedjurusan para bedawi;
disebelah timur Nobah dan Jogbea, dan
ia memukul pasukan, jang menjangka
dirinja aman itu.
12 Zebah dan Salmuna' dapat melarikan
diri, tetapi mereka dikedjarnja dan
kedua radja Midian, Zebah dan Salmuna'
dipegangnja. Seluruh perkemahan itu
digemparkannja.
13 Sehabis pertempuran, Gide'on bin
Joasj, lalu kembali melalui tandjakan
Hares.
14 Ia memegang seorang pemuda dari
Sukot, lalu ditanjainja dan pemuda itu
mentjatat nama para pemimpin Sukot
dan kaum tua2nja, tudjuhpuluh tudjuh
orang banjaknja.
15 (Gide'on) lalu pergi kepada orang2
Sukot dan berkata kepada mereka:
"Lihat ini Zebah dan Salmuna', jang
oleh karenanja kamu menghinakan
daku dengan berkata: 'Sudahkah
telapak tangan Zebah dan Salmuna'
ada dalam tanganmu, maka kami mesti
memberikan roti kepada orang2mu jang
letih-lesu itu?".
16 Maka diambilnja kaum tua2 kota itu
dan djuga duri2 dari padang gurun dan
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djerudju, lalu ditebahnja orang2 Sukot
dengannja.
17 Djuga mertju Penuel diruntuhkannja
dan orang2 kota itu dibunuhnja.
18 Kemudian ia berkata kepada Zebah
dan Salmuna': "Bagaimana rupa orang2,
jang telah kamu bunuh di Tabor itu?"
Sahut mereka: "Mereka mirip engkau.
Mereka masing2 seperti seorang
pangeran perawakannja".
19 Lalu kata Gide'on: "Ini saudara2ku
seibu! Demi Jahwe hidup, sekiranja
kamu menghidupi mereka, nistjaja kamu
tidak akan kubunuh".
20 Lalu dikatakannja kepada Jeter, anak
sulungnja: "Ajuh, bunuhlah mereka!"
Tetapi anak muda itu tidak berani
menghunus pedangnja, sebab ia takut,
karena ia masih muda belia.
21 Maka kata Zebah dan Salmuna':
"Ajuhlah engkau sendiri dan kenailah
kami, sebab seperti orangnja,
demikianlah kuatnja!" Maka ia sendiri
bangkit dan membunuh Zebah dan
Salmuna'. Bulan2an, jang ada pada
leher unta mereka, lalu diambilnja.
22 Kemudian kata orang2 Israil kepada
Gide'on: "Perintahlah kami, engkau
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sendiri, anakmu dan tjutjumu, sebab
engkau telah menjelamatkan kami dari
tangan Midian".
23 Tetapi sahut Gide'on kepada mereka:
"Aku tidak akan memerintah kamu,
dan anakkupun tidak. Jahwelah jang
memerintahmu".
24 Gide'on menjambung: "Bolehkah
kiranja aku mohon barang sesuatu
kepadamu? Baiklah kamu masing2
memberikan sebuah gelang dari
djarahanmu". Orang2 itu telah memakai
gelang2 emas, sebab mereka itu orang2
Ismail.
25 Maka sahut mereka: "Memang, kami
hendak memberikannja!" Lalu mereka
membentangkan sehelai selimut dan
mereka masing2 melemparkan satu
gelang dari djarahannja kesitu.
26 Adapun berat gelang2 emas, jang
dipohonnja itu, ada seribu tudjuh ratus
misjkal emas, belum lagi terhitung
bulan2an, subang2 dan pakaian merahbungur, jang dipakai radja2 Midian, dan
belum termasuk pula kalung pada leher
unta mereka.
27 Dari emas itu Gide'on membuat
efod, lalu ditegakkannja dikotanja, di
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Ofra. Disanalah seluruh Israil berdjinah
dengannja dan ini mendjadi djerat bagi
Gide'on dan seluruh keluarganja.
28 Demikian Midian direndahkan
dihadapan bani Israil dan tidak dapat
mengangkat kepalanja lagi. Dan negeri
itu aman-sentosa selama empatpuluh
tahun, selama Gide'on masih hidup.
29 Adapun Jerubba'al bin Joasj pergi
untuk tinggal dirumahnja.
30 Gide'on mempunjai tudjuhpuluh
anak laki2, jang berpantjar daripadanja,
sebab ia banjak isterinja.
31 Djuga gundiknja, jang tinggal di
Sikem, melahirkan baginja seorang anak
laki2, jang dinamainja Abimelek.
32 Gide'on bin Joasj meninggal dengan
beruban dan berbahagia. Ia dikuburkan
didalam kubur Joasj, bapaknja, di 'Ofra
Abi'ezer.
33 Setelah Gide'on meninggal, bani Israil
kembali lagi mengendaki Ba'al2, dan
mereka membuat Ba'al-Berit mendjadi
dewanja.
34 Djadi, bani Israil tidak ingat lagi
kepada Jahwe, Allah mereka, jang telah
melepaskan mereka dari tangan segala
seterunja berkeliling.
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mereka tidak menundjukkan
kesetiaan kepada keluarga Jerubba'al
Gide'on sepadan dengan segala
kebadjikan jang telah diperbuatnja
kepada Israil.
1 Adapun Abimelek bin Jerubba'al
pergi ke Sikem kepada saudara2nja
seibu dan ia berbitjara kepada mereka
dan kepada segenap marga keluarga
ibunja:
2 "Maklumkanlah kiranja kepada segala
wargakota Sikem: Manakah lebih baik
bagimu: tudjuhpuluh orang memerintah
kamu, jakni semua anak Jerubba'al, atau
satu orang sadja memerintah kamu?
Ingatlah djuga, bahwa aku sendiri ini
setulang-sedaging dengan kamu."
3 Setelah saudara2nja seibu
memaklumkan seluruh usulnja itu
kepada sekalian wargakota Sikem,
mereka memberi hati kepada Abimelek,
sebab mereka berpikir: "Ia kan saudara
kita".
4 Maka mereka memberikan kepadanja
tudjuhpuluh perak dari kuil Ba'al-Berit.
Dengan uang itu Abimelek mengupah
orang2 hamba dan petualang2, jang
bergabung dengannja.

9
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ia pergi kerumah bapaknja
di 'Ofra dan membunuh saudara2nja,
anak2 Jerubba'al, sebanjak tudjuhpuluh
orang, diatas batu jang satu dan
sama djua. Hanja Jotam, anak
bungsu Jerubba'al, lolos, sebab ia
menjembunjikan dirinja.
6 Lalu segala wargakota Sikem dan
seluruh Bet-Milo berkumpul dan mereka
pergi meradjakan Abimelek dekat pohon
berangan tugu angkar, jang ada di
Sikem.
7 Setelah kedjadian itu diberitahukan
kepada Jotam, ia lalu pergi dan berdiri
diatas puntjak gunung Gerezim. Ia
angkat suara dan berseru, katanja:
"Dengarkanlah aku, hai para wargakota
Sikem, nistjaja kamu didengarkan Allah!
8 Sekali peristiwa pepohonan pergi
untuk mengurapi seorang radja atas diri
mereka. Katanja kepada pohon zaitun:
Biarlah kami kauradjai!
9 Maka sahut pohon zaitun kepadanja:
Masakan mesti kuhentikan minjakku,
dengan mana dewa dan manusia
dihormati, untuk pergi ber-lajap2 diatas
pepohonan!
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kata pepohonan kepada pohon
ara: Ajuh, biarlah kami kauradjai!
11 Tetapi sahut pohon ara kepadanja:
Masakan mesti kuhentikan kemanisanku
dan buahku jang unggul, untuk pergi
ber-lajap2 diatas pepohonan!
12 Lalu kata pepohonan kepada pokok
anggur: Ajuh, biarlah kami kauradjai!
13 Tetapi sahut pokok anggur
kepadanja: Masakan mesti kuhentikan
air anggurku, jang menggembirakan
dewa dan manusia, untuk pergi
ber-lajap2 diatas pepohonan!
14 Lalu kata segenap pepohonan kepada
semak berduri: Ajuh, biarlah kami
kauradjai!
15 Maka sahut semak berduri kepada
pepohonan: Pabila kamu sungguh2
hendak mengurapi aku mendjadi
radjamu, datanglah berlindung dibawah
naunganku. Djika tidak, maka api akan
keluar dari semak berduri dan makan
habis pohon-pohon aras di Libanon.
16 Nah sekarang, djika kamu berlaku
dengan benar dan tulus-ichlas, ketika
kamu meradjakan Abimelek, dan djika
kamu berbuat baik terhadap Jerubba'al
dan keluarganja, dan djika kamu
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sungguh memperlakukan dia sekadar
djasanja ....
17 Sebab dia, bapakku itu, telah
bertempur bagimu. Ia telah
mempertaruhkan njawanja dengan
berani dan telah melepaskan kamu dari
tangan Midian.
18 Tetapi kamu hari ini telah
memberontak kepada keluarga
bapakku, kamu telah membunuh
anak2nja sebanjak tudjuhpuluh orang
diatas batu jang satu dan sama djua,
kamu telah meradjakan Abimelek, anak
seorang sahaja itu, atas wargakota
Sikem, karena ia saudaramu ....
19 Djadi, djika hari ini kamu berlaku
dengan benar dan tulus-ichlas terhadap
Jerubba'al dan keluarganja, silakanlah
kamu bersukatjita atas Abimelek dan
biarlah Abimelek bersukatjita atasmu.
20 Tetapi djika tidak demikian, biarlah
api keluar dari Abimelek untuk makan
habis wargakota Sikem dan Bet-Milo,
dan biarlah api keluar dari wargakota
Sikem dan Bet-Milo untuk makan habis
Abimelek!"
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lalu lari dan melarikan diri
ke Beer. Disana ia tinggal karena takut
kepada Abimelek, saudaranja.
22 Adapun Abimelek berkuasa atas Israil
selama tiga tahun.
23 Lalu Allah mengirim roh djahat antara
Abimelek dan wargakota Sikem, maka
wargakota Sikem bertjedera kepada
Abimelek,
24 agar kelalimannja terhadap
ketudjuhpuluh anak Jerubba'al dibalas
dan agar darah mereka djatuh kembali
kepada Abimelek, saudara mereka, jang
telah membunuh mereka, dan atas
wargakota Sikem, jang telah mendukung
dia dalam pembunuhan saudara2nja itu.
25 Maka wargakota Sikem memasang
pengadangan terhadapnja di-puntjak2
gunung. Setiap orang jang melewati
mereka didjalan, dirampok mereka. Hal
itu diberitahukan kepada Abimelek.
26 Dalam pada itupun Ga'al bin 'Ebed
serta saudara2nja datang melalui Sikem.
Wargakota Sikem menaruh pertjaja
padanja.
27 Mereka itu keluar kepadang untuk
memetiki kebun2 anggur. Mereka mengindjak2 buah anggur, dan mengadakan
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perajaan riuh-gembira. Setelah masuk
kedalam kuil dewa mereka, mereka lalu
makan minum dan mengutuki Abimelek.
28 Maka berkatalah Ga'al bin 'Ebed:
"Siapa sih Abimelek itu dan apakah
Sikem itu, maka kita mesti berhamba
kepadanja? Bukankah anak Jerubba'al
dan Zebul, penjelenggaraannja itu, mesti
berhamba kepada orang2 Hamor, bapak
Sikem? Mengapa kita mesti berhamba
kepadanja?
29 Ah, siapa gerangan menjerahkan
rakjat ini kedalam tanganku, nistjaja
kudjauhkan Abimelek, dan aku akan
berkata kepada Abimelek: Perkuatkanlah
tentaramu dan keluarlah!"
30 Ketika Zebul, walikota itu, mendengar
pernjataan Ga'al bin 'Ebed, bernjalalah
amarahnja.
31 Dengan diam2 ia mengirim utusan
kepada Abimelek dengan pesan ini:
"Lihatlah, Ga'al bin 'Ebed datang
bersama dengan saudara2nja di Sikem
dan kini mereka menghasut kota itu
lawan dikau.
32 Makanja berangkatlah dimalam hari,
engkau dan rakjat jang ada sertamu,
dan pasanglah pengadangan dipadang.
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benar, waktu matahari terbit,
haruslah engkau bangun dan menjerbu
kota. Apabila ia keluar dari kota dengan
rakjat jang ada sertanja, hendaklah
engkau berbuat dengannja apa jang
didapati tanganmu".
34 Abimelek dan rakjat jang ada
sertanja berangkat dimalam hari, lalu
dalam empat kelompok memasang
pengadangan lawan Sikem.
35 Ketika Ga'al bin 'Ebed keluar dan
berdiri didepan pintugerbang kota, maka
Abimelek dan rakjat jang ada sertanja
bangkit dari pengadangan.
36 Segera setelah Ga'al melihat
rakjat itu, ia lalu berkata kepada
Zebul: "Lihatlah, ada rakjat turun dari
puntjak2 gunung!" Tetapi sahut Zebul
kepadanja: "Itu hanja bajang2 gunung
dan kausangka itu orang!"
37 Ga'al lalu menjambung: "Lihat,
sungguh ada rakjat turun dari Pusaran
negeri dan segerombolan lagi turun
melalui djalan pohon berangan para
wasitah!"
38 Lalu kata Zebul: "Mana mulut
besarmu, jang berkata: "Siapa sih
Abimelek itu, maka kita mesti berhamba
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kepadanja? Bukankah itu rakjat jang
kauhina itu? Keluarlah sekarang dan
bertempurlah dengannja!"
39 Ga'al keluar mengepalai wargakota
Sikem, lalu bertempur dengan Abimelek.
40 Abimelek mengedjar dia, tetapi
ia melarikan diri dari hadapannja.
Orang2 jang tewas menggeletak sampai
kepintugerbang.
41 Abimelek lalu kembali ke Aruma dan
Zebul mengusir Ga'al dan kaumnja,
sehingga mereka tidak lagi tinggal di
Sikem.
42 Keesokan harinja rakjat keluar
kepadang. Demi Abimelek diberitahu,
43 ia lalu mengambil rakjatnja,
membaginja dalam tiga kelompok dan
memasang pengadangan diladang.
Ketika ia melihat rakjat keluar dari kota,
ia menjergap mereka dan memukulnja.
44 Abimelek dan kelompok jang ada
sertanja menjerbu dan berdiri pada
mulut pintugerbang, sedang dua
kelompok lainnja menjerbu semua
orang jang ada diladang serta memukul
mereka.
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Abimelek menggempur
kota itu. Setelah direbutnja, ia lalu
menaburinja dengan garam.
46 Mendengar hal itu, para wargakota
Migdol-Sikem lalu masuk geronggang
kuil El-Berit.
47 Demi Abimelek diberitahu, bahwa
segala wargakota Migdol-Sikem telah
berhimpun disana,
48 ia lalu segera naik gunung Salmon,
bersama dengan rakjat jang ada
sertanja. Abimelek mengambil kapaknja
ditangannja dan memotong dahan,
lalu diangkatnja dan ditaruhnja diatas
pundaknja. Dan kepada rakjat jang ada
sertanja ia berkata: "Apa jang kamu lihat
kuperbuat segera berbuatlah seperti
aku!"
49 Segenap rakjat memotong dahan
djuga dan mengikuti Abimelek. Mereka
menaruh dahan2 itu diatas geronggang
itu, lalu dinjalakan diatas mereka. Segala
orang Migdol-Sikem mati djuga, lebih
kurang sebanjak seribu orang, laki2 dan
perempuan.
50 Kemudian Abimelek pergi ke Tebes,
jang dikepung dan direbutnja.
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di-tengah2 kota itu ada
mertju jang kuat. Semua orang, laki2
dan perempuan dan segala pemuka kota
itu, lari kesana. Setelah menutup pintu
dibelakangnja, lalu mereka naik keatas
sotoh mertju.
52 Abimelek sampai kedekat mertju
itu dan menggempurnja. Tetapi ketika
ia menghampiri pintu mertju itu untuk
membakarnja,
53 maka seorang perempuan
melemparkan batu-giling keatas
kepala Abimelek dan menghantjurkan
tengkoraknja.
54 Segera dipanggilnja biduandanja
jang membawa sendjatanja dan
memerintahkan kepadanja: "Hunuslah
pedangmu dan matikanlah aku, supaja
djangan sampai orang mengatakan
tentang diriku: Seorang perempuan
telah membunuh dia". Biduandanja
menikam dia dan matilah ia.
55 Ketika orang2 Israil melihat, bahwa
Abimelek sudah mati, maka mereka
masing2 pergi ketempat kediamannja.
56 Demikianlah Allah mengembalikan
kedurdjanaan jang telah diperbuat
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Abimelek terhadap bapaknja dengan
membunuh ketudjuhpuluh saudaranja.
57 Dan djuga segala kedurdjanaan
orang2 Sikem dikembalikan Allah
atas kepala mereka sendiri. Demikian
kesampaianlah pada mereka kutuk
Jotam bin Jerubba'al.
1 Sesudah Abimelek bangkitlah
untuk menjelamatkan Israil Tola'
bin Pua bin Dodo, dari suku Isakar. Ia
diam di Sjamir, dipegunungan Efraim.
2 Ia mendjadi hakim atas Israil selama
duapuluh tiga tahun. Lalu ia meninggal
dan dikuburkan di Sjamir.
3 Sesudah dia bangkitlah Jair, orang
Gile'ad. Ia mendjadi hakim atas, Israil
selama duapuluh dua tahun.
4 Ia mempunjai tigapuluh anak
laki2, jang menunggangi tigapuluh
keledai-djantan, sebab mereka memiliki
tigapuluh kota, jang disebut kampung2
Jair, hingga dewasa ini, dinegeri Gile'ad.
5 Lalu Jair meninggal dan dikuburkan di
Kamon.
6 Bani Israil lagi2 membuat apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe.
Mereka berbakti kepada Ba'al dan
'Asjtoret, dewa2 Aram, Sidon, Moab,
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bani 'Amon dan orang2 Felesjet. Mereka
meninggalkan Jahwe dan tidak berbakti
lagi kepadaNja.
7 Lalu ber-njala2lah murka Jahwe
terhadap Israil dan Ia menjerahkan
mereka kedalam tangan orang2 Felesjet
dan 'Amon.
8 Orang2 itu menghantjurkan dan
menganiaja bani Israil mulai tahun itu
djua, delapanbelas tahun lamanja, jakni
semua bani Israil, jang ada diseberang
Jarden dinegeri 'Amon Gile'ad.
9 Bahkan bani 'Amon menjeberangi
sungai Jarden untuk bertempur dengan
Juda dan Binjamin serta keluarga Efraim.
Maka Israil sangat kesesakan.
10 Bani Israil lalu berseru kepada
Jahwe dengan berkata: "Kami telah
berdosa terhadapMu, sebab kami telah
meninggalkan Allah kami untuk berbakti
kepada Ba'al".
11 Maka sahut Jahwe kepada bani Israil:
"Ketika orang2 Mesir, Amor, bani 'Amon,
orang2 Felesjet,
12 Sidon, 'Amelek dan Ma'on
menjesakkan kamu dan kamu
berseru kepadaKu, bukankah kamu
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itu sudah Kuselamatkan dari tangan
mereka?
13 Tetapi kamu telah meninggalkan
Daku dan kamu berbakti kepada dewa2
lain. Karena itu untuk selandjutnja Aku
tidak akan menjelamatkan kamu lagi.
14 Pergi sadja ber-seru2 kepada dewata,
jang telah kamu pilih itu. Biarlah mereka
itu menjelamatkan kamu diwaktu
kesesakanmu!"
15 Tetapi bani Israil menjahut kepada
Jahwe: "Kami telah berdosa. Berbuatlah
dengan kami sekadar Kaupandang baik.
Tetapi sudilah kiranja menjelamatkan
kami sekarang ini djuga".
16 Mereka lalu mendjauhkan dewa2
asing dari tengah2 mereka dan berbakti
lagi kepada Jahwe. Maka Ia tidak sabar
lagi karena kepajahan Israil.
17 Bani 'Amon berhimpun dan berkemah
di Gile'ad. Djuga bani Israil berkumpul,
lalu berkemah di Mispa.
18 Rakjat, jakni para pemimpin Gile'ad,
berkata satu sama lain: "Siapakah
orangnja, jang harus membuka
pertempuran dengan bani 'Amon? Dia
itulah akan mendjadi kepala segala
penduduk Gile'ad.
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Jeftah, orang Gile'ad itu,
seorang pahlawan jang perkasa.
Ia anak seorang pelatjur dan Gile'adlah
jang memperanakkan Jeftah.
2 Tetapi isteri Gile'ad melahirkan anak2
djuga baginja dan ketika anak2 isterinja
sudah besar, lalu mereka mengusir
Jeftah dengan berkata: "Engkau tidak
boleh mendapat bagian warisan keluarga
bapak kami, sebab engkau itu dari
perempuan lain!"
3 Maka Jeftah lari dari depan
saudara2nja dan pergi menetap dinegeri
Tob. Dikeliling Jeftah berhimpunlah
orang2 hampa dan mereka pergi
(merampok) bersama dengan dia.
4 Beberapa waktu kemudian bani 'Amon
bertempur dengan Israil.
5 Ketika bani 'Amon bertempur dengan
Israil, maka kaum tua2 Gile'ad pergi
mendjemput Jeftah dari negeri Tob.
6 Kata mereka kepada Jeftah: "Marilah,
djadilah penguasa kami untuk bertempur
dengan bani 'Amon".
7 Tetapi sahut Jeftah kepada kaum
tua2 Gile'ad: "Bukankah kamu itu, jang
membentji aku dan mengusir aku dari
rumah bapakku? Mengapa sekarang
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kamu datang kepadaku, disaat kamu
kesesakan?
8 Tetapi sahut kaum tua2 Gile'ad kepada
Jeftah: "Djustru karena itulah kami
kembali kepadamu. Engkau harus ikut
kami dan bertempur dengan bani 'Amon,
maka engkau mendjadi kepala kami dan
segala penduduk Gile'ad".
9 Lalu kata Jeftah kepada kaum tua2
Gile'ad: "Djika kamu membuat aku
kembali untuk bertempur dengan bani
'Amon, dan djika Jahwe menjerahkan
mereka kepadaku, maka aku mau
mendjadi kepalamu".
10 Sahut kaum tua2 Gile'ad kepada
Jeftah: "Semoga Jahwe mendjadi saksi
pendengar antara kita ini, apabila kami
tidak berbuat menurut perkataan itu!"
11 Maka Jeftah ikut dengan kaum
tua2 Gile'ad dan rakjat mengangkat
dia mendjadi kepala dan penguasa
mereka. Adapun Jeftah mengulang
segala perkataannja dihadapan hadirat
Jahwe di Mispa.
12 Kemudian Jeftah mengutus pesuruh2
kepada radja bani 'Amon dengan pesan
ini: "Kena-mengena apa engkau dengan
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daku, maka engkau datang menggempur
negeriku?"
13 'Sahut radja bani 'Amon kepada
pesuruh2 Jeftah: "Oleh karena Israil,
ketika keluar dari Mesir, sudah
mengambil negeriku dari Arnon
sampai ke Jabok dan sungai Jarden.
Kembalikanlah itu sekarang dengan
rela!"
14 Kembali Jeftah mengutus pesuruh2
kepada radja bani 'Amon,
15 untuk mengatakan kepadanja:
"Beginilah kata Jeftah: Israil tidak
mengambil negeri Moab atau negeri bani
'Amon.
16 Sebab ketika mereka keluar dari
Mesir, Israil melalui gurun ke Laut Merah
dan mereka tiba di Kadesj.
17 Lalu Israil mengutus pesuruh2
kepada radja Edom dengan pesan:
Biarlah aku melintasi negerimu. Tetapi
radja Edom tidak mau mendengarkan.
Djuga kepada radja Moab diutusnja
pesan, tetapi iapun enggan pula. Maka
Israil tetap tinggal di Kadesj.
18 Kemudian Israil melalui gurun,
mengitari negeri Edom dan negeri Moab.
Mereka berkemah diseberang Arnon,

Hakim-hakim 11.19– 24

61

tanpa memasuki djadjahan Moab. Sebab
Arnon merupakan batas negeri Moab.
19 Israil lalu mengutus pesuruh2 kepada
Sihon, radja orang2 Amor, radja Hesjbon.
Israil minta kepadanja: Perkenankanlah
aku melintasi negerimu, pergi ketempat
tudjuanku.
20 Tetapi Sihon tidak pertjaja, bahwa
Israil mau melintasi djadjahannja sadja.
Sebaliknja ia mengumpulkan segenap
rakjatnja. Setelah berkemah di Jahsa, ia
bertempur dengan Israil.
21 Jahwe, Allah Israil, menjerahkan
Sihon dan seluruh lasjkarnja kedalam
tangan Israil, jang memukul mereka.
Israil lalu menduduki seluruh negeri
orang2 Amor, jang diam disitu.
22 Demikianlah mereka memiliki seluruh
djadjahan orang2 Amor, mulai dari Arnon
sampai ke Jabok, dan dari padang gurun
sampai kesungai Jarden.
23 Djadi, Jahwe, Allah Israil, kini
telah mengenjahkan orang2 Amor dari
hadapan umatNja Israil, dan maukah
kami kauenjahkan?
24 Bukankah engkau memiliki apa
jang telah diberikan dewamu Kemosj
kepadamu? Demikianpun segala apa
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jang direbut oleh Jahwe, Allah kami,
kami miliki pula.
25 Adakah engkau lebih baik daripada
Balak bin Sipor, radja Moab itu? Adakah
ia bersengketa dengan Israil, ataukah ia
bertempur dengan mereka?
26 Lihatlah, tigaratus tahun jang
lampau, ketika Israil menetap di Hesjbon
dan kota2 takluknja, di 'Aro'er dan kota2
takluknja, dan disemua kota sepandjang
tepi Arnon, mengapa pada saat itu
engkau tidak melepaskan kota2 itu?
27 Adapun aku sendiri tidaklah berdosa
sedikitpun terhadapmu, tetapi engkau
berbuat durdjana terhadapku dengan
memaksakan pertempuran kepadaku.
Semoga Jahwe, Sang Hakim, hari ini
mendjadi hakim antara bani Israil dan
bani 'Amon!"
28 Tetapi radja 'Amon tidak
mendengarkan perkataan Jeftah,
jang menjuruh sampaikan itu kepadanja.
29 Roh Jahwe mendjatuhi Jeftah. Ia
melintasi Gile'ad dan Menasje, melintasi
Mispa di Gile'ad dan dari Mispa di Gile'ad
ia madju (terus menudju ke) bani 'Amon.
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bernadar kepada Jahwe:
"Djika Engkau sungguh2 menjerahkan
bani 'Amon kedalam tanganku,
31 maka jang keluar dari pintu rumahku
untuk menjambut aku, apabila aku
kembali dengan selamat dari bani 'Amon,
akan mendjadi milik Jahwe, dan akan
kusampaikan sebagai kurban bakar".
32 Jeftah lalu madju lawan bani 'Amon
untuk bertempur dengan mereka. Dan
Jahwe menjerahkan mereka kedalam
tangannja.
33 Ia memukul mereka, mulai dari
'Aro'er sampai kedekat Minit, sebanjak
duapuluh kota, dan sampai ke AbelKeramim. Sungguh pukulan jang
hebat sekali. Demikianlah bani 'Amon
direndahkan dihadapan bani Israil.
34 Ketika Jeftah pulang ke Mispa,
kerumahnja, tampaklah puterinja keluar
menjambut dia sambil me-nari2 dengan
iringan rebana. Dan itu anaknja jang
tunggal, selain dia tidak ada anak laki2
atau perempuan padanja.
35 Demi dia dilihat Jeftah, Jeftah lalu
menjobek pakaiannja dan berteriak: "Ah,
anakku, engkau sungguh meremukkan
hatiku serta menjusahkan daku. Aku
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telah membuka mulutku kepada Jahwe
dan aku tidak dapat mundur!"
36 Sahutnja: "Pak, bapak telah
membuka mulut kepada Jahwe.
Berbuatlah dengan saja sesuai dengan
jang keluar dari mulut bapak, karena
Jahwe telah memperkenankan bapak
membalas musuh, jakni bani 'Amon."
37 Hanjalah ia minta kepada bapaknja:
"Tetapi luluskanlah permintaan ini:
Berilah saja keleluasaan selama dua
bulan. Saja mau pergi mendaki
pegunungan untuk menangisi
keprawananku bersama dengan
teman-kawanku".
38 Sahut Jeftah: "Pergilah!" Lalu
dilepasnja dia pergi selama dua bulan.
Bersama dengan teman-kawannja ia
lalu pergi dan menangisi keprawanannja
dipegunungan.
39 Setelah dua bulan lewat, ia kembali
kepada bapaknja dan bapaknja
melaksanakan padanja nadar, jang telah
diikrarkannja. Ia tidak pernah mengenal
laki2. Maka mendjadi adat-kebiasaan di
Israil:
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tahun puteri2 Israil pergi
selama empat hari setahun meratapi
puteri Jeftah, orang Gile'ad itu.
1 Orang2 Efraim berhimpun,
lalu menjeberang menudju
kedjurusan Safon. Mereka berkata
kepada Jeftah: "Mengapa engkau pergi
bertempur dengan bani 'Amon tanpa
memanggil kami untuk ikut denganmu?
Karena itu kami akan membakar
rumahmu diatas kepalamu!"
2 Sahut Jeftah kepada mereka: "Aku
telah terlibat dalam sengketa jang hebat
dengan bani 'Amon, aku dan rakjatku.
Aku telah mendjerit minta tolong, tetapi
kamu tidak menjelamatkan daku dari
tangan mereka.
3 Ketika kulihat, bahwa engkau tidak
dapat menjelamatkan daku, maka aku
telah mempertaruhkan njawaku dan
madju perang lawan bani 'Amon. Jahwe
menjerahkan mereka kedalam tanganku.
Mengapa gerangan hari ini kamu naik
lawan daku untuk bertempur dengan
daku?"
4 Lalu Jeftah menghimpun segala orang
Gile'ad dan bertempur lawan Efraim.
Orang2 Gile'ad memukul orang2 Efraim.
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Sebab orang itu telah berkata: "Kamu,
orang2 Gile'ad, hanja orang pelari
sadja dari Efraim di-tengah2 Efraim dan
di-tengah2 Menasje!"
5 Maka Gile'ad memintas arung2an
sungai Jarden, jang menudju ke Efraim.
Tiap2 kali orang pelari dari Efraim minta:
"Biarkanlah aku menjeberang", lalu
mereka bertanja kepadanja: "Adakah
kamu ini orang Efraim?" Djika ia
menjahut: "Bukan",
6 lalu mereka berkata kepadanja:
"Tjoba utjapkanlah kata 'sjibolet'!" Dan
djika ia berkata: "sibolet' dan tidak
dapat mengutjapkan lafalnja, maka
ia dipandang dan disembelih mereka
dekat arung2an sungai Jarden. Pada
kesempatan itu ada empatpuluh dua
ribu orang Efraim jang tewas.
7 Adapun Jeftah mendjadi hakim
atas Israil selama enam tahun. Lalu
Jeftah, orang Gile'ad itu, meninggal dan
dikuburkan di Gile'ad.
8 Sesudah dia Ibsan, orang dari
Betlehem, mendjadi hakim atas Israil.
9 Ia mempunjai tigapuluh anak laki2
dan tigapuluh anak perempuan. Anak2
perempuannja dikawinkannja diluar
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dan ia mendatangkan tigapuluh anakmenantu dari luar untuk anak2 laki2nja.
Ia mendjadi hakim atas Israil selama
tudjuh tahun.
10 Lalu Ibsan meninggal dan dikuburkan
di Betlehem.
11 Sesudah dia Elon, orang Zebulun,
mendjadi hakim atas Israil. Ia mendjadi
hakim selama sepuluh tahun.
12 Lalu Elon, orang Zebulun, meninggal
dan dikuburkan di Ajalon, dinegeri
Zebulun.
13 Sesudah dia 'Abdon bin Hilel, orang
Pir'aton, mendjadi hakim atas Israil.
14 Ia mempunjai empatpuluh anak dan
tigapuluh tjutju, jang menunggangi
tudjuhpuluh ekor keledai-djantan. Ia
mendjadi hakim atas Israil selama
delapan tahun.
15 Lalu 'Abdon bin Hilel, orang Pir'aton,
meninggal dan dikuburkan di Pir'aton,
dinegeri Efraim, digunung orang2
'Amelek.
1 Bani Israil lagi2 membuat apa
jang durdjana dalam pandangan
Jahwe. Maka Jahwe menjerahkan
mereka kedalam tangan orang2 Felesjet
selama empatpuluh tahun.

13
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seorang orang dari Sore'a dari
marga Dan, namanja Manoah. Adapun
isterinja mandul dan tidak melahirkan
anak.
3 Maka malaekat Jahwe menampakkan
diri kepada perempuan itu dan berkata
kepadanja: 'Lihatlah, engkau ini mandul
dan tidak melahirkan seorang anak laki2.
4 Tetapi djagalah dirimu baik2: djangan
minum anggur atau minuman keras dan
djangan makan sesuatupun jang nadjis.
5 Sebab engkau akan mengandung
dan akan melahirkan anak. Pisau tjukur
tidak boleh menjentuh kepalanja, sebab
sedjak dari kandungan ibunja anak itu
akan mendjadi nazir Allah. Dialah jang
akan mulai menjelamatkan Israil dari
tangan orang2 Felesjet".
6 Perempuan itu lalu pergi mengatakan
(kesemuanja itu) kepada suaminja,
katanja: "Seorang pesuruh Allah telah
datang kepadaku. Rupanja mirip rupa
malaekat Allah, sungguh menakutkan.
Aku tidak menanjakan dari mana
datangnja dan namanjapun tidak
diberitahukan kepadaku.
7 Tetapi ia telah mengatakan kepadaku:
Lihatlah, engkau akan mengandung dan
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melahirkan seorang anak laki2. Tetapi
djangan minum anggur atau minuman
keras lagi, sebab anak itu akan mendjadi
nazir Allah sedjak kandungan ibunja
sampai hari adjalnja".
8 Lalu Manoah berdoa kepada Jahwe,
katanja: "Tuhan, ampun ja Tuhan,
biarlah kiranja pesuruh Allah, jang telah
Kauutus itu, datang sekali lagi kepada
kami dan mengadjar kepada kami apa
jang harus kami perbuat dengan anak
itu, bila sudah dilahirkan".
9 Allah mendengarkan suara Manoah
dan malaekat Jahwe datang lagi kepada
perempuan itu, ketika ia sedang duduk
diladang dan Manoah, suaminja, tidak
ada sertanja.
10 Segera perempuan itu lari dan
memberitahu suaminja. Ia berkata
kepadanja: "Lihatlah, orang jang
tempohari datang kepadaku itu,
sekarang menampakkan diri lagi
kepadaku".
11 Manoah lalu bangkit dan mengikuti
isterinja. Ia sampai kepada orang itu,
lalu berkata kepadanja: "Engkaukah
orang, jang telah berbitjara dengan
perempuan ini?" Sahutnja: "Saja".
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kata Manoah: "Nah sekarang,
apabila perkataan itu kesampaian,
bagaimana nanti hendaknja aturan hidup
anak itu dan tingkah-lakunja?"
13 Maka sahut malaekat Jahwe kepada
Manoah: "Hendaklah perempuan itu
berpantang dari segala apa jang telah
kukatakan:
14 ia djangan makan sesuatupun jang
berasal dari pokok anggur, ia djangan
minum anggur atau minuman keras dan
jang nadjis djangan dimakannja. Segala
apa jang telah kukatakan, haruslah
ditepatinja".
15 Lalu kata Manoah kepada malaekat
Jahwe: "Perkenankanlah kami menahan
dikau dirumah kami dan biarlah kami
menjediakan bandot ketjil bagimu".
16 Tetapi sahut malaekat Jahwe kepada
Manoah: "Kalaupun aku kautahan, aku
toh tak akan makan hidanganmu. Tetapi
djika engkau mau mengadakan kurban
bakar kepada Jahwe, sampaikanlah itu".
Sebab Manoah tidak tahu, bahwa ia itu
malaekat Jahwe.
17 Kemudian Manoah berkata lagi
kepada malaekat Jahwe: "Siapakah
namamu, agar kami dapat menghormati
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engkau, apabila perkataan itu
kesampaian?"
18 Tetapi sahut malaekat Jahwe
kepadanja: "Mengapa gerangan engkau
menanjakan namaku? Sebab adjaiblah
itu!"
19 Maka Manoah mengambil
bandot ketjil dan persembahan,
lalu disampaikannja kepada Jahwe
diatas wadas. (Jahwe) mengadakan
suatu keadjaiban dengan disaksikan oleh
Manoah dan isterinja.
20 Ketika njala api naik dari mesbah
kelangit, naik pula malaekat Jahwe
dalam njala api naik dari mesbah itu.
Manoah dan isterinja, jang menjaksikan
hal itu, lalu meniarap.
21 Seterusnja malaekat Jahwe tidak lagi
menampakkan diri kepada Manoah dan
isterinja. Maka tahulah Manoah, bahwa
dia itu malaekat Jahwe.
22 Kata Manoah kepada isterinja:
"Sudah pastilah kita akan mati, sebab
kita telah melihat Allah!"
23 Tetapi sahut isterinja: "Sekiranja
Jahwe mau mematikan kita, nistjaja
Ia tidak menerima kurban bakar dan
persembahan itu dari tangan kita
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dan tidak memperlihatkan semuanja
ini kepada kita dan djuga tidak
memperdengarkan hal2 tadi kepada kita
pada hari ini".
24 Kemudian perempuan itu melahirkan
seorang anak laki2 dan menamainja
Sjimsjon. Anak itu mendjadi besar, dan
diberkati oleh Jahwe.
25 Lalu roh Jahwe mulai mendorong
dia di Mahane-Dan, antara Sore'a dan
Esjtaol.
1 Sjimsjon turun ke Timna dan
di Timna dilihatnja seorang
perempuan dari puteri2 Felesjet.
2 Ia naik kembali dan memberitahukan
kepada ibu-bapaknja: "Kulihat di Timna
seorang perempuan dari puteri2 Felesjet.
Nah, ambilkanlah dia itu akan isteriku."
3 Tetapi sahut bapak dan ibunja
kepadanja: "Sungguhkah tiada
perempuan satupun diantara puteri2
sanak-saudaramu dan diantara
seluruh bangsaku, maka engkau pergi
mengambil isteri dari orang2 Felesjet
jang berkulup itu?" Sahut Sjimsjon
kepada bapaknja: "Ambilkanlah dia itu
bagiku, sebab dia kupandang tjotjok".

14
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tidak tahu, bahwa hal
itu datang dari Jahwe, jang mentjari
alasan persengketaan dengan orang2
Felesjet. Pada masa itu orang2 Felesjet
berkuasa atas Israil.
5 Maka Sjimsjon turun ke Timna. Ia tiba
di-kebun2 anggur Timna, ketika seekor
singa dengan me-raung2 menjongsong
dia.
6 Tetapi roh Jahwe mempengaruhi
Sjimsjon dan dengan tidak membawa
apa2 ditangannja, ia men-tjabik2 singa
itu seperti orang men-tjabik2 bandot
ketjil sadja. Tetapi apa jang diperbuatnja
itu tidak diberitahukannja kepada
ibu-bapaknja.
7 Ia lalu turun dan berbitjara dengan
perempuan itu dan ia dipandang tjotjok
oleh Sjimsjon.
8 Setelah beberapa lama, ketika ia
kembali untuk mengambil perempuan
itu, ia menjimpang sedikit untuk melihat
bangkai singa itu, maka tampaklah pada
kerangka singa itu ada sarang lebah2
dengan madunja.
9 Dikeruknja madu itu kedalam
tangannja dan ia berdjalan terus sambil
makan itu. Ketika ia sampai kepada
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bapak dan ibunja, mereka diberinja
djuga barang sedikit dan merekapun
makan itu pula. Tetapi mereka tidak
diberitahu, bahwa madu itu dikeruknja
dari kerangka singa.
10 Ia turun kepada perempuan itu
maka diadakan peralatan oleh Sjimsjon,
sebab biasanja kaum pemuda berbuat
demikian.
11 Tetapi demi ia dilihat, maka
diambillah tigapuluh kawan, jang terus
ada sertanja.
12 Kata Sjimsjon kepada mereka:
"Baiklah kukemukakan suatu teka-teki
kepadamu. Djika kamu dapat memberi
djawabnja kepadaku dalam tempo
tudjuh hari peralatan ini dan kamu
sendiri dapat mendapatinja, maka kamu
akan kuberi tigapuluh pakaian dalam
dan tigapuluh persalinan.
13 Tetapi djika kamu tidak dapat
memberi djawabnja kepadaku,
maka akulah jang harus kamu beri
tigapuluh pakaian dalam dan tigapuluh
persalinan". Sahut mereka kepadanja:
"Kemukakanlah teka-teki itu, biar kami
dengar!"
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katanja kepada mereka: "Dari
jang makan keluarlah makanan, dan
dari jang kuat keluarlah jang sedap".
Tiga hari lamanja mereka tidak dapat
mendjawab teka-teki itu.
15 Pada hari keempat mereka berkata
kepada isteri Sjimsjon: "Tjumbu-rajulah
suamimu, supaja ia memberikan djawab
teka-teki itu kepada kami, kalau tidak
maka engkau sendiri dan seisi rumah
bapakmu akan kami bakar. Adakah kami
kauundang kemari untuk kautrindili?"
16 Lalu isteri Sjimsjon pergi menangis
padanja: "Engkau ini bentji belaka
kepadaku, dan tidak tjinta kepadaku.
Engkau mengemukakan suatu teka-teki
kepada kaum sebangsaku, tetapi
tidak mau memberitahukan djawabnja
kepadaku". Sahutnja kepadanja: "Malah
bapak dan ibuku tidak kuberitahu,
masakan engkau akan kuberitahu!"
17 Perempuan itu menangis padanja
selama tudjuh hari peralatan mereka
berlangsung. Pada hari ketudjuh ia
diberitahunja, sebab perempuan itu merengek2 sadja padanja. Lalu perempuan
itu memberitahukan djawab teka-teki itu
kepada kaum sebangsanja.
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hari ketudjuh, sebelum
matahari masuk, orang2 kota itu berkata
kepadanja: "Apakah jang lebih manis
dari madu, dan apakah jang lebih kuat
dari singa?" Tetapi sahutnja kepada
mereka: "Djika kamu tidak membadjak
dengan anaksapi betinaku, kamu tidak
mendapat teka-tekiku!"
19 Lalu roh Jahwe mempengaruhi
dia. Ia turun ke Asjkalon, memukul
tigapuluh dari orangnja, jang diambilnja
pakaiannja. Persalinan itu diberikannja
kepada mereka jang telah dapat
memberi djawab teka-tekinja. Kemudian
dengan ber-njala2 amarahnja ia naik
kerumah bapaknja.
20 Dan isteri Sjimsjon diberikan kepada
kawan jang tadinja mendjadi pengiring
utamanja.
1 Setelah beberapa lama, dalam
musim panen gandum, Sjimsjon
mau mendjenguk isterinja dengan
membawa seekor bandot ketjil. Katanja:
"Biar aku masuk pada isteriku dibiliknja".
Tetapi bapaknja tidak mengidjinkan dia
masuk.
2 Kata bapaknja: "Kusangka, engkau
sudah bentji kepadanja, maka ia

15
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telah kuberikan kepada kawanmu itu.
Tetapi bukankah adiknja lebih baik
daripadanja? Biar dia sadja mendjadi
isterimu akan gantinja".
3 Tetapi sahut Sjimsjon kepada
mereka: "Kali ini aku takkan bersalah
terhadap orang2 Felesjet, apabila
aku mendatangkan bentjana atas diri
mereka".
4 Maka Sjimsjon pergi menangkap
tigaratus serigala. Diambilnja obor, lalu
binatang2 itu ditempatkannja ekor demi
ekor dan dipasangnja obor itu ditengah
antara tiap2 dua ekor.
5 Maka dinjalakannja obor2 itu
dan serigala2 itu dihalaukannja
keperladangan berbulir orang2 Felesjet.
Dengan demikian dinjalakannja berkas2
gandum dan djuga bulir2, malahan
kebun2 zaitun djuga.
6 Maka orang2 Felesjet bertanja:
"Siapakah jang memperbuat ini?" Sahut
orang: "Sjimsjon, menantu orang dari
Timna itu. Sebab orang itu sudah
mengambil isterinja dan memberikannja
kepada kawannja". Maka orang2 Felesjet
naik kesana dan membakar perempuan
itu bersama dengan bapaknja.
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kata Sjimsjon kepada mereka:
"Djika beginilah tindakanmu, baik,
akupun baru akan berhenti, apabila aku
sudah membalas dendam kepadamu".
8 Dan ia memukul mereka sampai
remuk tulang-belulangnja. Sungguh
suatu pukulan jang hebat. Kemudian
ia turun dan tinggal didalam tjelah
bukit-batu 'Etam.
9 Maka naiklah orang Felesjet dan
berkemah di Juda dan mereka melampar
di Lehi.
10 Ketika orang2 Juda bertanja:
"Mengapa kamu naik lawan kami?",
maka sahut mereka: "Kami datang
hendak membelenggu Sjimsjon, kami
naik untuk berbuat dengannja, seperti ia
telah berbuat dengan kami".
11 Tiga ribu orang Juda lalu turun
ketjelah bukit-batu 'Etam. Mereka
berkata kepada Sjimsjon: "Tidakkah
kauketahui, bahwa orang2 Felesjet
adalah tuan kita? Apakah gerangan telah
kauperbuat terhadap kami?" Sahutnja
kepada mereka: "Seperti mereka
berbuat dengan daku, demikianpun aku
berbuat dengan mereka pula".
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kata mereka kepadanja:
"Kami turun hendak membelenggu
engkau serta menjerahkan dikau
kedalam tangan orang2 Felesjet". Sahut
Sjimsjon: "Bersumpahlah kepadaku,
bahwa kamu sendiri tidak akan menikam
aku".
13 "Tidak", sahut mereka kepadanja",
kami hanja mau membelenggu engkau
serta menjerahkan dikau kedalam
tangan mereka, tetapi kami se-kali2
tidak akan menikam engkau". Lalu ia
dibelenggu dengan dua tali baru dan
ditarik mereka dari bukit-batu itu keatas.
14 Ketika ia tiba di Lehi, orang2 Felesjet
menjambut dia dengan sorak-sorai.
Tetapi roh Jahwe mempengaruhi
dia, maka tali-temali pada lengannja
mendjadi seperti benang lenan jang
terbakar. Tali2 pengikatnja hantjur, lepas
dari tangannja.
15 Ia mendapati sebuah tulang
rahang keledai jang masih baru. Maka
diulurkannja tangannja dan dipungutnja
tulang rahang itu. Lalu dipukulnja
dengannja seribu orang.
16 Kata Sjimsjon: "Dengan tulang
rahang keledai, kuhadjar mereka seperti
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keledai, dengan tulang rahang keledai
kupukul seribu orang!"
17 Setelah selesai berbitjara,
dilemparkannja tulang rahang keledai
itu dari tangannja. Makanja tempat itu
dinamakan Ramat-Lehi.
18 Ia sangat haus, maka ia menjerukan
Jahwe dengan berkata: "Engkaulah
jang dengan tangan hambaMu ini telah
menganugerahkan kemenangan besar
ini. Masakan sekarang aku mesti mati
kehausan dan djatuh kedalam tangan
orang2 jang berkulup itu!"
19 Lalu Allah membelah korok di Lehi
itu, maka keluarlah air daripadanja dan
ia minum. Maka kembalilah semangat
hidupnja. Makanja dinamakan orang:
"Mata-air si penjeru", jang hingga
dewasa ini masih ada di Lehi.
20 Adapun Sjimsjon mendjadi hakim
atas Israil selama duapuluh tahun
didjaman orang2 Felesjet.
1 Sekali peristiwa Sjimson pergi
ke 'Aza. Dilihatnja disana seorang
pelatjur dan ia masuk padanja.
2 Maka (diberitahukan) kepada orang2
'Aza: "Sjimsjon telah datang kemari!"
Mereka lalu beronda dan mengintai dia

16
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sepandjang malam itu dipintugerbang.
Se-malam2an mereka diam sadja. Pikir
mereka: "Baiklah (kita tunggu) sampai
terang pagi, nanti kita bunuh dia".
3 Tetapi Sjimsjson tidur terus sampai
tengah malam. Ditengah malam ia
bangun, dipegangnja kedua daun
pintugerbang kota dan kedua djenang
pintunja, lalu ditjabutnja bersama
dengan palangnja, ditaruhnja diatas
pundaknja dan dibawanja kepuntjak
gunung, jang berhadapan dengan
Hebron.
4 Kemudian ia djatuh tjinta kepada
seorang perempuan dilembah Sorek,
namanja Delila.
5 Wali2 Felesjet naik mendapatkan
dia dan berkata kepadanja: "Tjumburajulah dia dan tjobalah mengetahui,
dalam apakah letak kekuatannja jang
besar itu dan dengan apa kita dapat
menguasai dia, membelenggu dan
merendahkan dia. Nah, kami masing2
akan memberikan seribu seratus mata
perak kepadamu".
6 Kemudian Delila berkata kepada
Sjimsjon: "Beritahulah aku dalam
apakah letak kekuatanmu jang
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besar itu dan dengan apa engkau
harus dibelenggu, kalau orang mau
merendahkan dikau?"
7 Sahut Sjimsjon kepadanja: "Djika aku
dibelenggu dengan tudjuh tali busur
baru jang belum dikeringkan, maka aku
mendjadi lemah dan sama seperti orang
lain manapun djua".
8 Wali2 Felesjet lalu membawa
kepadanja tudjuh tali busur baru jang
belum dikeringkan dan (Delila) mengikat
Sjimson dengannja.
9 Didalam biliknja ada orang jang
mengadang. Ia berteriak kepadanja:
"Sjimsjon, orang2 Felesjet hendak
menjergap engkau!" Tetapi Sjimsjon
memutuskan tali2 itu seperti gentjel
kapas sadja putusnja, kalau tersentuh
api. Tetapi (rahasia) kekuatannja tetap
tidak ketahuan.
10 Lalu kata Delila kepada Sjimsjon:
"Engkau memper-main2kan daku sadja
dan berdusta kepadaku. Sekarang
beritahulah aku, dengan apa engkau
dapat dibelenggu".
11 Sahutnja kepadanja: "Djika aku
dibelenggu baik2 dengan tali2 baru, jang
belum pernah dipakai, maka aku akan
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mendjadi lemah dan sama seperti orang
lain manapun djua".
12 Maka Delila mengambil dua tali baru
dan membelenggu dia dengan itu. Ia
berteriak lagi kepadanja: "Sjimson,
orang2 Felesjet hendak menjergap
engkau!" Sekarangpun didalam biliknja
ada orang jang mengandang. Tetapi tali2
lengannja diputuskan seperti benang
sadja.
13 Lalu Delila berkata kepada Sjimsjon:
"Hingga sekarang engkau mempermain2kan daku sadja dan berdusta
kepadaku. Beritahulah aku dengan apa
engkau dapat dibelenggu". Sahutnja
kepadanja: "Djika engkau menenun
tudjuh kepang rambutku bersama
dengan lungsin dan menjematnja
dengan pasak, maka aku akan mendjadi
lemah dan sama seperti orang lain
manapun djuga.
14 Ia lalu membuatnja tertidur
dan menenun ketudjuh kepang
rambutnja bersama dengan lungsin
dan menjematnja dengan pasak.
Ia lalu berteriak: "Sjimsjon, orang2
Felesjet hendak menjergap engkau!"
Sjimsjon terbangun dari tidurnja. Maka
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disentakkannja pasak tenun itu bersama
dengan lungsinnja.
15 Tetapi (Delila) berkata kepadanja:
"Mana bisa engkau berkata: Aku tjinta
kepadamu, sedangkan hatimu tiada
sertaku! Sekarang sudah tiga kali
engkau memper-main2kan daku dan
engkau tidak memberitahu aku dalam
apakah letak kekuatanmu jang besar
itu".
16 Ketika Delila ber-hari2 me-rengek2
kepadanja dengan men-desak2 dia
sadja, maka ia kesal hatinja, sampai
mau mati sadja.
17 Lalu diberitahukannja segala isi
hatinja kepadanja, katanja: "Pisau tjukur
belum pernah menjentuh kepalaku,
sebab aku ini seorang nazir Jahwe,
sedjak dari kandungan ibuku. Djika
aku ditjukur, kekuatanku akan mundur
daripadaku dan aku akan mendjadi
lemah, sama seperti orang lain manapun
djuga".
18 (Delila) mengerti, bahwa dia telah
memberitahukan segala isi hatinja. Ia
lalu menjuruh panggil wali2 Felesjet
dengan pesan ini: "Naiklah sekali ini,
sebab ia telah memberitahu aku segala
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isi hatinja". Maka wali2 Felesjet naik
kepadanja dengan membawa serta mata
perak itu.
19 Delila membuat Sjimsjon tertidur
diatas lututnja. Lalu dipanggilnja
seseorang, jang disuruhnja mentjukur
ketudjuh kepang rambutnja. Demikian ia
mulai menguasainja, sebab kekuatannja
mundur daripadanja.
20 (Delila) lalu berteriak: "Sjimsjon,
orang2 Felesjet hendak menjergap
engkau!" Ketika ia terbangun dari
tidurnja, dikiranja: "Sekarangpun aku
akan lepas djuga seperti jang sudah2
dan aku akan meragut diriku." Sebab
tidak diketahuinja, bahwa Jahwe sudah
mundur daripadanja.
21 Maka orang2 Felesjet memegang dia
dan kedua matanja ditjungkil mereka. Ia
lalu dibawa turun ke 'Aza dan dibelenggu
dengan dua rantai perunggu. Didalam
pendjara ia melajani gilingan.
22 Tetapi rambut kepalanja mulai
tumbuh lagi, sedjak ia ditjukur.
23 Wali2 Felesjet berkumpul untuk
mempersembahkan kurban besar
kepada Dagon, dewa mereka, dan untuk
bersukaria. Kata mereka: "Dewa kita
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telah menjerahkan kedalam tangan kita
Sjimsjon, seteru kita!"
24 Ketika rakjat melihatnja, mereka lalu
memudji dewa mereka, katanja: "Dewa
kita telah menjerahkan kedalam tangan
kita seteru kita, pelengang negeri kita,
jang melipatgandakan djumlah orang
kita jang tewas!"
25 Ketika hati mereka ria-riuh,
mereka berteriak: "Panggillah Sjimsjon
untuk melawak bagi kita!" Maka
Sjimsjon dipanggil dari pendjara dan ia
melawak didepan mereka. Kemudian ia
ditempatkan diantara turus2.
26 Sjimsjon lalu berkata kepada budjang
jang menuntun dia: "Biarkanlah aku
me-raba2 turus penjangga gedung itu,
agar aku bersandar padanja'.
27 Adapun gedung itu penuh sesak
dengan prija dan wanita. Semua wali
Felesjetpun ada disana dan diatas sotoh
ada lebih kurang tiga ribu orang, prija
dan wanita, jang datang menonton
lawakan Sjimsjon.
28 Sjimsjon lalu menjerukan Jahwe
dan berkata: "Tuhan Jahwe, sudilah
ingat kepadaku, sudilah meneguhkan
daku, sekali ini sadja, ja Allah, agar aku
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dengan sekali sadja dapat membalas
dendam kepada orang2 Felesjet akan
ganti kedua mataku".
29 Kemudian Sjimsjon membungkuk
kepada kedua turus jang paling tengah,
penjangga gedung itu, dan bersangga
padanja, dengan tangankanannja pada
jang satu dan dengan tangankirinja pada
jang lain.
30 Maka kata Sjimsjon: "Biarlah
aku mati ber-sama2 dengan orang2
Felesjet!" Dengan segala kekuatannja
ia bersenam, dan robohlah gedung itu
menimpa para wali dan segala orang,
jang ada disitu. Djumlah orang jang
dimatikannja pada waktu matinja,
adalah lebih besar daripada jang
dibunuhnja pada waktu hidupnja.
31 Saudara2nja dan seluruh keluarga
bapaknja turun dan mengangkut dia.
Setelah mereka naik kembali, lalu
dikuburkan mereka antara Sore'a
dan Esjtaol, didalam kubur Manoah,
bapaknja. Ia mendjadi hakim atas Israil
selama duapuluh tahun.
1 Adalah seorang dari pegunungan
Efraim, Mika namanja.
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ia kepada ibunja: "Perak
sebanjak seribu seratus mata, jang
diambil orang dari ibu dan (jang oleh
karenanja) ibu telah mengutjapkan
kutuk, jang djuga telah kudengar
dengan telinga sendiri, -- nah, perak
itu ada pada saja. Sajalah jang telah
mengambilnja. Sekarang kukembalikan
kepada ibu". Maka sahut ibunja
kepadanja: "Diberkatilah kiranja anakku
oleh Jahwe!"
3 Lalu perak sebanjak seribu seratus
mata itu dikembalikannja kepada ibunja.
Tetapi ibunja mengatakan: "Sungguh,
dengan upatjara perak itu kusutjikan
kepada Jahwe, demi untuk anakku,
supaja dibuatnja patung bersalutkan
logam!
4 Perak itu dikembalikannja kepada
ibunja, tetapi ibunja mengambil duaratus
perak untuk diberikan kepada pandai
perak. Dan orang itu lalu membuat
patung bersalutkan logam, jang lalu
ditempatkan dirumah Mika.
5 Sebab Mika itu mempunjai sebuah
kuil. Dibuatnja pula efod dan terafim,
dan ditahbiskannja salah seorang
anaknja mendjadi imam.
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djaman itu tiada radja di Israil,
sehingga setiap orang memperbuat apa
sadja, jang dipandangnja lurus.
7 Ada seorang pemuda dari Betlehem di
Juda, dari marga Juda, seorang Levita,
menetap sebagai perantau disana.
8 Pada suatu hari orang itu pergi dari
kota itu, jaitu Betlehem di Juda, untuk
menetap sebagai perantau dimana dapat
sadja. Didalam perdjalanannja ia sampai
kepegunungan Efraim, kerumah Mika.
9 Mika bertanja kepadanja: "Dari mana
engkau datang?" Sahutnja: "Aku ini
seorang Levita dari Betlehem di Juda.
Aku bepergian untuk menetap sebagai
perantau dimana dapat sadja".
10 "Menetaplah disini padaku", sahut
Mika, "dan djadilah bapak dan imam
bagiku. Aku akan memberikan sepuluh
perak setahun kepadamu, pakaian
seperlunja dan penghidupan". Dan
didesaknja Levita itu.
11 Levita itu memutuskan untuk tinggal
pada orang itu. Maka pemuda itu
mendjadi baginja seperti salah seorang
anaknja sendiri sadja.
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mentahbiskan Levita itu dan
pemuda itu mendjadi imamnja dan
berada dirumah Mika.
13 Maka pikir Mika: "Sekarang tahulah
aku, bahwa Jahwe berbaik dengan
daku!"
1 Pada djaman itu tiada radja di
Israil. Dan pada masa itu djua
suku Dan sedang mentjari milik-pusaka
untuk menetap. Sebab sampai hari
itu mereka belum djuga kebagian
milik-pusaka di-tengah2 suku2 Israil.
2 Bani Dan mengutus dari Sore'a dan
Esjtaol lima orang semarga, orang2 jang
gagah, untuk me-mata2i dan menjelidiki
negeri itu. Katanja kepada mereka:
"Pergilah menjelidiki negeri itu!" Mereka
itu lalu sampai dipegunungan Efraim,
didekat rumah Mika, dan mereka mau
bermalam disitu.
3 Mereka berada didekat rumah Mika,
ketika mereka mengenali lafal orang
Levita muda itu, lalu singgah disana.
Mereka bertanja kepadanja: "Siapakah
jang mendatangkan dikau kemari?
Apakah pekerdjaanmu dan urusanmu
disini?"
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kepada mereka: "Mika
berbuat begini-begitu dengan daku.
Ia mengupah aku dan aku mendjadi
imamnja".
5 "Tjoba tanjailah Allah", kata mereka
kepadanja, "supaja kami ketahui,
apakah perdjalanan, jang kami adakan
ini, akan berhasil".
6 Sahut imam itu kepada mereka:
"Perdjalanan jang tengah kamu adakan
itu ada dihadapan Jahwe!"
7 Kelima orang itu lalu pergi dan
tiba di Laisj.Mereka melihat, bahwa
rakjat disana diam dengan tenteram
menurut adat-istiadat orang2 Sidon,
aman dan sentosa; bahwa negeri, jang
memiliki kekajaan itu, tiada kekurangan
sesuatupun, dan bahwa orang2 itu
djauh dari orang2 Sidon dan tiada
hubungannja dengan siapa djuapun.
8 Setelah mereka kembali kepada
saudara2nja di Sore'a dan Esjtaol,
saudara2 mereka bertanja:
"Bagaimana?"
9 Sahut mereka: "Bertolaklah,
hendaknja kita naik lawan mereka,
sebab kami melihat negeri itu sungguh
sangat baik adanja. Masakan kamu
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terkimbang2 sadja! Djangan ber-malas2
untuk bertolak dan pergi memiliki negeri
itu.
10 Sesampainja kesana, kamu akan
datang kepada bangsa jang merasa
aman. Negeri itu agak luas kedua
pendjuru. Sungguh Allah menjerahkan
kedalam tanganmu suatu tempat, jang
tidak kekurangan sesuatupun dari apa
jang ada diatas bumi!"
11 Maka dari sana, dari marga Dan, dari
Sore'a dan Esjtaol, berangkatlah enam
ratus orang, jang bersendjata lengkap.
12 Mereka naik dan berkemah di
Kirjat-Je'arim di Juda. Makanja tempat
itu hingga dewasa ini dinamakan orang
Mahane-Dan. Letaknja disebelah barat
Kirjat-Je'arim.
13 Dari sana mereka melintasi
pegunungan Efraim dan tiba didekat
rumah Mika.
14 Lalu kelima orang, jang sudah pergi
me-mata2i negeri Laisj itu, angkat bitjara
dengan berkata kepada saudara2nja:
"Tahukah kamu, bahwa dalam rumah2
ini ada efod dan terafim, dan sebuah
patung Jahwe jang bersalutkan logam?
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Djadi ingat2, apa jang akan kamu
perbuat!"
15 Mereka menjimpang kesana dan
sampai kepada rumah Levita pemuda
itu, dirumah Mika, dan menanjakan apa
baik keadaannja.
16 Sementara enam ratus orang dari
bani Dan jang bersendjata lengkap itu
tetap berdiri pada pintu,
17 naiklah kelima orang, jang sudah
pergi me-mata2i negeri itu, sampai
kesana (dan) mengambil patung, efod,
terafim dan salut logam itu, tengah
imam itu berdiri pada ambang pintu
dan djuga keenam ratus orang jang
bersendjata itu.
18 Tetapi waktu jang lain2 itu masuk
rumah Mika dan mengambil patung,
efod, terafim dan salut logam itu, maka
imam itu berkata kepada mereka:
"Apakah jang kamu perbuat itu?"
19 Sahut mereka: "Diam, berkatup
mulut! Ikutlah kami dan djadilah bapak
dan imam bagi kami. Lebih baikkah
kiranja engkau mendjadi imam untuk
isi rumah satu orang daripada mendjadi
imam untuk satu suku dan satu marga
di Israil?"
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imam itu sangat senang, maka
diambilnja sendiri efod, terafim dan
patung itu, lalu pergi di-tengah2 rakjat
itu.
21 Mereka meneruskan perdjalanannja
lagi. (Wanita) dan kanak2, ternak dan
barang2 berharga, ditempatkannja
didepan.
22 Mereka sudah djauh dari rumah Mika,
ketika orang2 jang ada di-rumah2 dekat
rumah Mika serentak berhimpun dan
mulai menjusul bani Dan.
23 Ketika mereka memanggil orang2
Dan, maka orang2 Dan menoleh dan
berkata kepada Mika: "Ada apa sih
dengan dikau, maka engkau mendjerit
demikian?"
24 Sahutnja: "Patung Allahku, jang telah
kubuat, dan imamku telah kamu ambil,
lalu kamu pergi. Apakah jang masih ada
padaku ini? Apa itu, jang kamu katakan
kepadaku: Ada apa sih dengan dikau?"
25 Sahut bani Dan kepadanja:
"Djanganlah suaramu terdengar lagi
oleh kami! Djangan2 nanti orang2 jang
pahit hati ini menikam engkau, sehingga
engkau sendiri serta keluargamu
ditumpas njawanja!"

Hakim-hakim 18.26– 30
26 Bani

95

Dan lalu melandjutkan
perdjalanan mereka. Sebab Mika
melihat, bahwa mereka lebih kuat
daripada dia sendiri, ia berbalik dan
pulang kerumahnja.
27 Dengan demikian (orang2 Dan)
mengambil (patung), buatan Mika,
serta imam jang ada padanja. Mereka
mendatangi Laisj, rakjat jang hidup
tenteram dan aman-sentosa, jang
dipukul mereka dengan mata pedang.
Kota itu dibakarnja.
28 Tiada seorangpun jang melepaskan
dirinja, sebab kota itu djauh letaknja
dari Sidon dan rakjat itu tidak ada
hubungannja dengan siapa djuapun,
sebab letaknja dilembah, jang mudjur
kedjurusan Bet-Rehob. (Orang2 Dan)
membangun kota itu kembali dan
menetap disitu.
29 Kota itu dinamai mereka Dan,
menurut nama Dan, mojang mereka,
jang dilahirkan bagi Israil. Nama kota itu
dahulu Laisj.
30 Adapun bani Dan menegakkan
patung itu bagi dirinja, sementara
Jonatan bin Gersjon bin Musa serta
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anak2nja mendjadi imam bagi suku Dan
hingga pembuangan negeri itu.
31 Patung, buatan Mika itu, ditaruhnja
bagi dirinja sepandjang masa rumah
Allah ada di Sjilo.
1 Pada masa itu -- tidak ada
seorang radja di Israil -adalah seorang Levita, jang merantau
dipedalaman pegunungan Efraim.
Ia mengambil seorang gundik dari
Betlehem di Juda.
2 Gundiknja berbuat serong
terhadapnja, lalu pergi daripadanja
kerumah bapaknja di Betlehem di Juda.
Ia tinggal beberapa lamanja disana,
empat bulan lamanja.
3 Lalu berangkatlah suaminja untuk
mengikutinja dan merawankan hatinja,
hendak dibawa serta. Ia disertai
budjangnja dan sepasang keledai. (Oleh
perempuan itu) ia dihantar masuk rumah
bapaknja. Ketika bapak perempuan
muda itu melihat dia, ia disambutnja
dengan sukatjita.
4 Mentuanja, bapak perempuan muda
itu, menahan dia, sehingga ia tinggal
padanja tiga hari lamanja. Mereka
makan minum dan bermalam disitu.
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hari keempat mereka bangun
pagi2 dan ia ber-siap2 untuk pergi.
Tetapi bapak perempuan muda itu
berkata kepada menantunja: "Makanlah
roti barang sepotong untuk menguatkan
hati, kemudian bolehlah kamu pergi".
6 Mereka berdua lalu duduk dan makan
minum ber-sama2. Lalu kata bapak
perempuan muda itu kepada orang
itu: "Baiklah kauputuskan sadja untuk
bermalam lagi serta bersenang hati".
7 Ketika orang itu ber-siap2 untuk pergi,
ia di-desak2 oleh mentuanja, sehingga
ia berbalik dan bermalam pula disitu.
8 Pada hari kelima ia bangun pagi2 untuk
pergi. Tetapi bapak perempuan muda
itu berkata kepadanja: "Kuatkanlah
hatimu!", dan mereka berajal sampai
matahari mengajun. Mereka berdua
makan ber-sama2.
9 Orang itu lalu ber-siap2 untuk pergi, ia
sendiri dan gundiknja serta budjangnja.
Tetapi mentuanja, bapak perempuan
muda itu, mendesak: "Lihatlah, matahari
sudah lingsir, sudah petang! Bermalam
sadjalah! Lihatlah, hari sudah lalu,
bermalamlah disini dan bersenang
hati! Esok kamu dapat bangun pagi2,
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meneruskan perdjalananmu dan pergi
kekemahmu!"
10 Tetapi orang itu enggan bermalam
lagi. Ia ber-siap2, lalu bertolak. Maka
ia sampai ketentangan Jebus, jakni
Jerusjalem. Ber-sama2 dengan dia
adalah sepasang keledai jang berpelana
dan djuga gundiknja serta budjangnja.
11 Ketika mereka berada didekat Jebus,
matahari sudah sangat turun. Kata
budjangnja kepada tuannja: "Baiklah
kita singgah dikota orang2 Jebus dan
bermalam disitu".
12 Sahut tuannja: "Kita tidak boleh
singgah dikota orang2 asing, jang tidak
termasuk bani Israil itu. Tetapi kita
berdjalan terus sadja sampai ke Gibe'a".
13 Dan ia menjambung dengan berkata
kepada budjangnja: "Mari, kita tjoba
sampai kesalah satu tempat dan
bermalam di Gibe'a atau Rama".
14 Maka mereka berdjalan terus. Ketika
mereka sampai kedekat Gibe'a dari
Binjamin, matahari masuk.
15 Mereka lalu menjimpang kesana
untuk masuk dan bermalam di Gibe'a.
Setibanja ia duduk dilapangan kota.
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Tetapi tiada seorangpun jang mendjamu
mereka dirumahnja.
16 Tetapi lihatlah, ada seorang tua
jang mendjelang gelap pulang dari
pekerdjaannja diladang. Orang itu
berasal dari pegunungan Efraim dan
merantau di Gibe'a, sedangkan orang2
tempat itu adalah bani Binjamin.
17 Ketika orang tua itu menengadah dan
melihat orang bepergian itu dilapangan
kota, lalu bertanjalah orang tua itu:
"Kemana engkau pergi dan dari mana
engkau datang?"
18 Sahutnja kepadanja: "Kami sedang
bepergian dari Betlehem di Juda
menudju kepedalaman pegunungan
Efraim. Aku berasal dari sana. Tadinja
aku pergi ke Betlehem dan sekarang
aku pulang kerumah. Tidak ada seorang
djuapun jang mau mendjamu aku
dirumahnja.
19 Pada hal pada kami ada djerami
tertjentjang dan makanan untuk
keledai kami, dan padakupun ada roti
dan anggur untuk aku sendiri untuk
sajahamu ini serta untuk budjang jang
ada serta hamba2mu ini. Djadi, kami
tidak kekurangan barang sesuatupun."
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kata orang tua itu: "Salam
sertamu! Biarlah aku menanggung
segala apa jang kauperlukan. Tetapi
bagaimanapun djua djangan bermalam
dilapangan kota".
21 Maka ia membawa dia masuk
rumahnja. Keledai itu diberinja makan.
Mereka sendiri membasuh kakinja dan
makan minum.
22 Tengah mereka menjenangkan
hatinja, datanglah orang2 kota itu,
orang2 risau, mengelilingi rumah itu.
Mereka men-desak2 pada pintu, sambil
berkata kepada tuan rumah, orang tua
itu: "Bawalah keluar orang jang masuk
rumah itu. Kami mau bertjampur-baur
dengan dia".
23 Maka (tuan rumah) keluar dan
berkata kepada mereka: "Tidak,
saudara2ku, djanganlah kamu berbuat
durdjana. Karena orang itu sudah
masuk rumahmu, djanganlah kamu
memperbuat kebodohan kedji itu.
24 Lihatlah, anak-daraku dan gundik
orang itu. Baiklah mereka kubawa
keluar. Perkosalah mereka dan
berbuatlah dengan mereka menurut apa
jang kamu pandang baik. Tetapi kepada
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orang ini djanganlah kamu perbuat
kebodohan kedji itu."
25 Tetapi orang2 itu tidak mau
mendengarkannja. Lalu orang Levita itu
memegang gundiknja dan dibawanja
keluar kepada mereka. Mereka
bertjampur-baur dengan perempuan itu,
main2 dengannja se-malam2an, sampai
pagi. Mereka baru melepaskan dia pada
waktu fadjar menjingsing.
26 Mendjelang pagi perempuan itu
mau masuk, tetapi ia rebah didepan
pintu rumah, tempat suaminja berada
(dan ia tertelentang disitu) sampai hari
mendjadi siang.
27 Pagi2 bangunlah suaminja, lalu
dibukanja pintu hendak keluar untuk
melandjutkan perdjalanannja. Tetapi
tampaklah perempuan itu, gundiknja,
tertelentang pada pintu dengan
tangannja pada ambang pintu itu.
28 Lalu katanja kepada perempuan itu:
"Bangunlah, mari kita pergi"! Tetapi tak
ada djawabnja. Lalu diangkutnja dia
keatas keledainja dan berangkat, pulang
ketempat tinggalnja.
29 Setibanja dirumah, diambilnja
pisau sembelih, dipegangnja (majat)
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gundiknja, dan di-potong2nja anggota
demi anggota, mendjadi duabelas
potongan. Potongan2 itu lalu
dikirimkannja keseluruh djadjahan
Israil.
30 Dan setiap orang jang melihat itu
berkata: "Belum pernahlah terdjadi atau
terlihat jang demikian itu sedjak hari
bani Israil keluar dari Mesir hingga hari
ini. Pertimbangkanlah, berembuklah,
katakanlah (pendapatmu)".
1 Maka seluruh bani Israil
meninggalkan tempat tinggalnja
dan berhimpunlah seluruh djemaah
seperti satu orang sadja, dari Dan
sampai ke Beersjeba' dan negeri Gile'ad,
untuk menghadap Jahwe di Mispa.
2 Para pemimpin seluruh bangsa,
dari segala suku Israil, menghadiri
djemaah umat Allah, limaratus ribu
orang berdjalan kaki jang menghunus
pedang. -3 Bani Binjamin mendengar, bahwa
bani Israil naik ke Mispa -- Bani Israil
bertanja: "Tjeriterakanlah kepada kami,
bagaimana kedurdjanaan itu terdjadi".
4 Lalu orang Levita, suami perempuan
jang terbunuh itu, angkat bitjara dan
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berkata: "Aku tiba dengan gundikku di
Gibe'a, jang termasuk suku Binjamin,
untuk bermalam disana.
5 Wargakota Gibe'a bangkit lawan daku
dan mengelilingi aku dirumah, tempat
aku berada, pada malam hari. Mereka
berminat membunuh aku dan mengenai
gundikku, mereka memperkosanja
sampai mati.
6 Lalu kupegang gundikku dan
ku-potong2 dan kukirim kesegala
pedusunan milik-pusaka Israil. Sebab
mereka telah memperbuat kebodohan
kedji di Israil.
7 Lihatlah, kalian semua, bani Israil,
sudah ada disini. Ajuh, apa anggapanmu
dan apa nasihatmu disini!"
8 Seluruh rakjat bangkit seperti satu
orang sadja dan mengatakan: "Tiada
seorangpun dari antara kita akan pergi
kekemahnja dan tiada seorangpun akan
pulang kerumahnja.
9 Dan inilah jang akan kami perbuat
dengan Gibe'a: Kita akan membuang
undi mengenai kota itu,
10 dan dari segala suku Israil akan kita
ambil sepuluh orang dari tiap2 seratus,
seratus orang dari tiap2 seribu dan
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seribu orang dari tiap2 selaksa, untuk
mengambil bekal bagi rakjat, untuk,
setelah mereka sampai, memperbuat
dengan Gibe'a Binjamin, sepadan
kebodohan kedji jang diperbuat di
Israil".
11 Demikianlah segala orang Israil
berkumpul, bersatu seperti satu orang
sadja, terhadap kota itu.
12 Suku2 Israil mengutus suruhan2
kepada segenap suku Binjamin dengan
pesan: "Matjam apa ini kedurdjanaan
jang terdjadi di-tengah2 kamu itu?
13 Serahkanlah sekarang djuga orang2
itu, jaitu orang2 risau, jang ada di Gibe'a
itu, kepada kami, agar kami matikan
dan dengan demikian kami menghapus
jang durdjana dari Israil". Tetapi (bani)
Binjamin tidak mau mendengarkan suara
saudara2 mereka, bani Israil.
14 Bani Binjamin berkumpul dari
ber-bagai2 kota di Gibe'a untuk madju
bertempur dengan bani Israil.
15 Bani Binjamin, jang datang dari
ber-bagai2 kota itu, dihitung pada
hari itu, duapuluh lima ribu orang jang
menghunus pedang, belum lagi terhitung
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penduduk Gibe'a, sebanjak tudjuh ratus
orang pilihan.
16 Diantara seluruh rakjat itu ada tudjuh
ratus orang pilihan, jang kidal; semua
orang itu dapat, dalam mengumban
batu, membidik sehelai rambut, dengan
tidak luntjas.
17 Orang2 Israil dihitung pula: tanpa
Binjamin ada empatratus ribu orang
jang menghunus pedang, semuanja
peradjurit.
18 Mereka berangkat dan naik ke Betel.
Disana mereka menanjai Jahwe. Bani
Israil menanjakan: "Siapakah dari
antara kami jang harus mulai naik akan
pertempuran dengan bani Binjamin?"
Maka sahut Jahwe: "Judalah jang harus
mulai!"
19 Pagi2 bani Israil bangun dan
memasang perkemahan terhadap
Gibe'a.
20 Ketika orang2 Israil keluar untuk
bertempur dengan Binjamin dan bani
Israil berikat perang terhadap Gibe'a,
21 maka bani Binjamin keluar djuga
dari Gibe'a dan pada hari itu mereka
membinasakan duapuluh ribu orang
Israil, jang gugur ditempat itu djuga.
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lasjkar Israil berketetapan hati
dan berikat perang lagi; tepat ditempat
seperti sehari jang lalu mereka berikat
perang.
23 Bani Israil telah naik untuk menangis
dihadapan hadirat Jahwe hingga petang
hari. Kemudian mereka telah menanjai
Jahwe dengan berkata: "Akan kuhadapi
pertempuran lagi dengan bani Binjamin,
saudaraku itu?" Maka sahut Jahwe:
"Naiklah lawan mereka!"
24 Pada hari kedua itu bani Israil
mendekati lagi bani Binjamin.
25 Tetapi pada hari kedua itupun
Binjamin keluar dari Gibe'a menjongsong
mereka dan membinasakan lagi
delapanbelas ribu orang dari bani Israil,
jang gugur ditempat itu djuga.
26 Lalu semua bani Israil dan seluruh
rakjat naik lagi dan datang ke Betel.
Semua menangis dan tinggal duduk
disitu dihadapan hadirat Jahwe. Mereka
berpuasa sepandjang hari itu, hingga
petang hari, lalu menjampaikan kurban
bakar dan kurban perdamaian kepada
Jahwe.

Hakim-hakim 20.27– 32
27 Sesudah

107

itu bani Israil menanjai
Jahwe -- pada waktu itu peti perdjandjian
Allah berada disitu
28 dan Pinehas bin Ele'azar bin Harun
melajaninja pada waktu itu -- Mereka
menanjakan: "Akan keluar lagikah aku
akan pertempuran dengan bani Binjamin,
saudaraku itu, atau akan berhentikah
aku?" Sahut Jahwe: "Naiklah! Sebab
esok mereka Kuserahkan kedalam
tanganmu".
29 Lalu Israil memasang pengadangan
disekitar Gibe'a.
30 Pada hari ketiga bani Israil naik lawan
bani Binjamin dan seperti jang sudah2,
mereka berikat perang berhadapan
dengan Gibe'a.
31 Bani Binjamin keluar menjongsong
rakjat itu dan mereka memisahkan diri
dari kota. Seperti jang sudah2 mereka
mulai menggorok ditengah rakjat didua
djalan raja -- jang satu menudju ke
Betel dan jang lain ke Gibe'on liwat
perladangan -- lebih kurang tigapuluh
orang Israil.
32 Maka pikir bani Binjamin: "Mereka
kita hantam seperti dulu". Tetapi bani
Israil telah berkata: "Kita akan lari
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dan memisahkan mereka dari kota
ke-djalan2 raya itu".
33 Makanja, sedang semua orang Israil
berangkat dari tempatnja untuk berikat
perang di Ba'al-Tamur, pengadangan
Israil itu muntjul dari tempatnja disekitar
Gibe'a.
34 Sepuluh ribu orang pilihan dari
seluruh Israil sampai kedekat Gibe'a.
Pertempuran itu sungguh hebat dan
(orang2 Binjamin) tidak tahu akan
bentjana jang sudah hampir kepadanja.
35 Jahwe menghantam Binjamin
dihadapan Israil dan pada hari itu orang2
Israil membunuh duapuluh lima ribu
seratus orang dari Binjamin, jang semua
menghunus pedang.
36 Maka bani Binjamin melihat, bahwa
mereka telah dihantam. Sebab orang2
Israil hanjalah menjerahkan tanah
dari depan Binjamin, karena mereka
mempertjajai pengadangan, jang
dipasang mereka terhadap Gibe'a.
37 Para pengadang ber-gegas2 dan
menjerbu Gibe'a. Pengadangan itu
bertindak dengan tegas dan memukul
kota itu dengan mata pedang.

Hakim-hakim 20.38– 43
38 Memang,

109

suatu mupakat ada antara
orang2 Israil dan pengadangan itu,
untuk menaikkan tambunan asap dari
dalam kota.
39 Maka orang2 Israil jang tengah
bertempur itu berbalik. Binjamin sudah
mulai menggorok di-tengah2 orang2
Israil, lebih kurang tigapuluh orang,
sehingga mereka berpikir: "Sudah
pastilah mereka dihantam oleh kita,
seperti dalam pertempuran jang dulu
itu".
40 Tetapi ketika itu djua tambunan itu
mulai naik dari dalam kota, bagaikan
turus asap. Maka Binjamin berbalik dan
tampaklah seluruh kota itu membubung
kelangit.
41 Lalu orang2 Israil berbalik,
sedangkan orang2 Binjamin terkedjut,
ketika melihat bentjana menimpa
mereka.
42 Mereka lalu berbalik dari hadapan
orang2 Israil kedjurusan gurun.
Tetapi pertempuran menjusul mereka,
sementara jang dari dalam kota2 itu
memusnahkan mereka disebelah sana.
43 Maka Binjamin dikepung dan dikedjar
dengan tak henti2nja serta dilanda
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sampai dekat Gibe'a disebelah matahari
terbit.
44 Dari Binjamin tewas delapanbelas
ribu orang, semuanja orang perkasa.
45 (Sisanja) berbalik dan lari kegurun
kedjurusan wadas Rimon. Tetapi
di-djalan2 raya orang masih membantai
lima ribu orang. Kemudian mereka
menjusul Binjamin sampai dekat Gibe'a
dan menewaskan lagi dua ribu orang.
46 Djumlah semua orang jang tewas
pada hari itu ada duapuluh lima
ribu orang jang menghunus pedang,
semuanja orang perkasa.
47 Adapun enam ratus orang berbalik
dan lari kegurun kewadas Rimon. Mereka
tinggal diwadas Rimon itu empat bulan
lamanja.
48 Sedangkan orang2 Israil kembali
ke Binjamin. Mereka memukul dengan
mata pedang para lelaki kota2, hewan
dan apa sadja jang terdapat. Malahan
pada segala kota lainnja jang terdapat
disana dikenakan api.
1 Di Mispa orang2 Israil telah
mengikrarkan sumpah ini: "Tiada
seorangpun dari antara kita akan

21
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memberikan puterinja kepada seorang
Binjamin akan isteri:"
2 Rakjat lalu datang ke Betel. Disana
mereka tinggal duduk dihadapan
hadirat Jahwe hingga petang hari,
seraja mengangkat suara dan menangis
ter-lolong2.
3 Katanja: "Ah, Jahwe, Allah Israil,
mengapa hal ini sampai terdjadi di Israil,
jakni bahwasanja hari ini satu suku dari
Israil lenjap?"
4 Keesokan harinja pagi2 benar rakjat
bangun. Ditempat itu dibangunnja
sebuah mesbah dan disampaikannja
kurban bakar dan kurban perdamaian.
5 Lalu kata bani Israil: "Siapakah dari
antara sekalian suku Israil tidak naik
dengan djemaah ini menghadap Jahwe?"
Sebab mereka telah mengikrarkan
sumpah ini dengan sungguh2 terhadap
setiap orang jang tidak akan datang
menghadap Jahwe di Mispa: "Ia mesti
mati".
6 Karena bani Israil menaruh kasihsajang kepada Binjamin, saudara
mereka, maka kata mereka: "Hari ini
satu suku terkerat dari Israil.
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jang dapat kita perbuat
bagi mereka untuk mentjarikan isteri
bagi sisa itu? Sebab kita sendiri telah
bersumpah demi Jahwe, bahwa tiada
seorangpun dari puteri2 kita akan kita
berikan kepadanja akan isteri".
8 Karena itu mereka bertanja: "Siapakah
satu2nja dari antara suku2 Israil jang
tidak naik menghadap Jahwe di Mispa?"
Dan kedapatanlah, bahwa dari Jabesj
di Gile'ad tiada seorangpun datang
keperkemahan djemaah.
9 Ketika rakjat dihitung, tiada
seorangpun hadir dari penduduk Jabesj
di Gile'ad.
10 Lalu himpunan rakjat mengirim
duabelas ribu orang jang gagah-perkasa
kesana dengan perintah ini: "Pergilah
dan pukullah penduduk Jabesj di Gile'ad
dengan mata pedang, beserta dengan
isteri2 dan anak2 mereka.
11 Inilah tepatnja jang harus kamu
perbuat: Haramkanlah semua lelaki
dan semua perempuan, jang sudah
mengenal pembaringan orang lelaki".
12 Diantara penduduk Jabesj di Gile'ad
didapati mereka empatratus anak-dara,
jang belum pernah mengenal orang laki2
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diatas pembaringan orang lelaki. Lalu
mereka itu dibawanja keperkemahan di
Sjilo jang terletak dinegeri Kena'an.
13 Kemudian seluruh himpunan rakjat
mengirim kabar dan mengatakan kepada
bani Binjamin, jang berada diwadas
Rimon, serta mengusulkan perdamaian
kepada mereka.
14 Pada saat itu djuga kembalilah
Binjamin. Mereka itu diberinja
perempuan, jang telah dihidupi dari
antara perempuan2 Jabesj di Gile'ad,
tetapi belum djuga tjukup bagi semua.
15 Maka rakjat menaruh kasih-sajang
kepada Binjamin, sebab Jahwe telah
membuat suatu retakan didalam suku2
Israil.
16 Kaum tua2 himpunan rakjat itu
lalu berkata: "Apakah jang dapat kita
perbuat untuk mentjarikan isteri bagi
sisanja? Sebab perempuan2 Binjamin
sudah dibinasakan".
17 Mereka menjambung: "Milik orang
jang terlepas itu haruslah tetap milik
Binjamin, djangan sampai satu suku
terhapus dari Israil!"
18 Kita sendiri tidak dapat memberikan
isteri kepada mereka dari antara
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puteri2 kita, sebab bani Israil sudah
mengikrarkan sumpah ini: "Terkutuklah
orang, jang memberikan isteri kepada
Binjamin!"
19 Tetapi kata mereka pula: "Lihatlah,
setiap tahun diadakan suatu perajaan
bagi Jahwe di Sjilo, jang terletak
disebelah utara Betel, disebelah timur
djalan raya jang naik dari Betel menudju
ke Sikem, dan disebelah selatan
Lebona".
20 Makanja bani Binjamin diberi
andjuran ini: "Pergilah mengadang
di-kebun2 anggur.
21 Perhatikanlah baik2: apabila puteri2
Sjilo keluar untuk tari berbaris, keluarlah
dari kebun2 anggur itu. Kamu masing2
harus mentjulik seorang isteri bagi
dirinja dari puteri2 Sjilo itu, lalu bolehlah
kamu kembali kenegeri Binjamin.
22 Djika bapak atau saudaranja
datang untuk berkelahi dengan kamu,
maka kami katakan kepada mereka:
"Relakanlah mereka untuk kami, sebab
didalam pertempuran kami tidak dapat
merebut seorang isteri bagi masing2.
Sebetulnja bukan kamulah jang
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memberikannja kepada mereka, sebab
kalau begitu, kamu akan bersalah."
23 Maka bani Binjamin berbuat
demikian. Dari penari2 jang dilarikan
itu mereka mengambil perempuan
jang sama djumlahnja dengan bilangan
mereka sendiri. Kemudian mereka
bertolak dan pulang kemilik-pusaka
mereka dan tinggal didalamnja.
24 Lalu bani Israil bubar dari sana,
masing2 pulang kesuku dan marganja
dan masing2 bertolak dari sana
kemilik-pusakanja.
25 Pada djaman itu tiada radja di Israil,
sehingga setiap orang memperbuat apa
sadja jang dipandangnja lurus.

Rut
1 Didjaman

pemerintahan para hakim
terdjadilah kelaparan dinegeri ini.
Adalah seseorang dari Betlehem di Juda
mengungsi bersama isteri dan kedua
anak lelakinja, untuk tinggal sebagai
orang perantau di-dataran2 Moab.
2 Orang itu bernama Elimelek, isterinja
bernama Na'omi dan kedua anaknja
bernama Mahlon dan Kiljon. Mereka itu
orang2 Efrata dari Betlehem di Juda.
Sedatangnja di-dataran2 Moab, lalu
mereka menetap disana.
3 Tetapi Elimelek, suami Na'omi,
meninggal. Maka tinggallah Na'omi serta
kedua anaknja.
4 Mereka itu memperisteri wanita2
Moab, jang satu bernama 'Orpa dan jang
lain bernama Rut. Mereka tinggal disana
lebih kurang sepuluh tahun.
5 Lalu meninggallah kedua orang itu
djua, jakni Mahlon dan Kiljon. Maka
tinggallah wanita itu tanpa kedua
anaknja dan tanpa suaminja.

1

Rut 1.6–11
6 Lalu

2

ia mau bertolak serta kedua anak
menantunja untuk pulang dari dataran
Moab. Sebab disana ia telah mendengar,
bahwa Jahwe mengundjungi umatNja
dan memberi roti lagi.
7 Demikianlah ia meninggalkan tempat
kediamannja, pun pula kedua anak
menantunja ikut-serta dengannja. Maka
mereka berdjalan untuk pulang kenegeri
Juda.
8 Berkatalah Na'omi kepada kedua anak
menantunja: "Baiklah kiranja kamu pergi
sadja dan pulanglah, masing2 kerumah
ibumu. Moga2 Jahwe merelai kamu,
sebagaimana kamu telah menaruh
kerelaan kepada jang sudah meninggal
dan kepadaku.
9 Moga2 Jahwe menganugerahi kamu,
agar kamu mendapat ketenteraman,
masing2 dirumah suamimu!" Na'omi lalu
mentjium mereka. Tetapi mereka angkat
bitjara seraja menangis
10 dan berkata kepadanja: "Kami mau
ikut pulang kebangsa ibu!"
11 Tetapi sahut Na'omi: "Pulang sadjalah
anak2ku! Mengapa gerangan kamu mau
ikut aku? Adakah aku masih ada anak

Rut 1.12–16
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dalam kandungku, jang dapat mendjadi
suamimu?
12 Pulang sadjalah, anak2ku, dan
pergilah! Sebab aku sudah terlalu tua,
untuk bersuami lagi. Kalaupun aku
masih berkata: aku masih ada harapan;
nistjaja malam ini djua aku bersuami,
lalu melahirkan anak2 -13 adakah oleh karenanja kamu mau
tunggu sampai mereka itu mendjadi
besar? Karena itukah kamu mau
menahan diri dan tak bersuami lagi?
Tidak, anak2ku! Sungguh pahitlah hatiku
karena kamu, jakni karena tangan Jahwe
diangkat lawan daku".
14 Lalu mereka itu mulai lagi menangis
ter-lolong2. Namun 'Orpa mentjium
ibu-mentuanja, tetapi Rut tetap melekat
padanja.
15 Maka katanja: "Lihatlah, iparmu
kembali kebangsanja dan kedewanja.
Kembalilah engkau djuga dan ikutilah
iparmu!"
16 Sahut Rut: "Djangan mendesak aku
untuk meninggalkan ibu serta kembali
dan mendjauhi ibu! Sebab kemanapun
ibu pergi, kesana pula aku mau pergi;
dan dimanapun ibu bermalam, disana
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aku mau bermalam pula. Bangsa ibu
adalah bangsaku dan Allah ibu adalah
Allahku!
17 Tempat ibu meninggal, disanapun
aku mau-mati dan disana aku mau
dikuburkan! Moga2 Jahwe berbuat ini
dan menambahkan itu kepadaku, djika
ada sesuatu jang memisahkan kita satu
sama lain, ketjuali maut!"
18 Melihat, bahwa Rut tetap hatinja
hendak ikut dengannja, maka ia berhenti
membitjarakan hal itu.
19 Lalu mereka berdua berdjalan
ber-sama2 sampai tiba di Betlehem.
Setibanja di Betlehem, maka gemparlah
seluruh kota karena mereka. Wanita2
berkata: "Betulkah itu Na'omi?"
20 Sahut Na'omi kepada mereka:
"Djangan menjebut aku Na'omi, tetapi
namakanlah aku Mara. Sebab Jang
Mahakuasa telah meliputi aku dengan
kepahitan besar.
21 Penuhlah aku ketika pergi, tetapi
kosonglah aku dibawa pulang Jahwe.
Mengapa kamu menjebut aku Na'omi,
padahal Jahwe telah bersaksi lawan daku
dan Jang Mahakuasa telah mengerasi
aku?"

Rut 1.22–2.5
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Na'omi pulang dengan
disertai Rut, wanita Moab, jang bersama
dia datang dari dataran2 Moab. Mereka
tiba di Betlehem dimusim panen djelai.
1 Adapun pada Na'omi ada seorang
sanak dari pihak suaminja, orang
terkemuka dari marga Elimelek, Bo'az
namanja.
2 Pada suatu hari Rut, wanita Moab itu,
berkata kepada Na'omi: "Baiklah kiranja
aku pergi keladang untuk memungut
djelai dibelakang orang jang akan
berkenan akan daku". Sahut Na'omi
kepadanja: "Pergi sadjalah, anakku!"
3 Maka Rut pergi dan setibanja disana
ia memungut djelai dibelakang para
penuai. Kebetulan itu terdjadi disuatu
bidang ladang milik Bo'az orang dari
marga Elimelek.
4 Maka, lihatlah, Bo'az datang dari
Betlehem dan katanja kepada para
penuai: "Jahwe serta kalian!" Sahut
mereka kepadanja: "Semoga tuan
diberkati Jahwe!"
5 Kemudian Bo'az berbitjara kepada
mandor para penuai: "Anak siapakah
gadis ini?"

2
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6 Djawab

6

mandor para penuai tadi:
"Ia adalah seorang gadis Moab, jang
bersama Na'omi kembali dari dataran
Moab.
7 Tadi katanja: "Perkenankanlah
aku memungut dan mengumpulkan
djelai dibelakang para penuai diantara
batang2!" Demikianlah ia datang
dan bertekun sedjak fadjar hingga
sekarang dan sedjuruspun ia tak pernah
beristirahat".
8 Lalu berkatalah Bo'az kepada Rut:
"Engkau telah mendengar, bukan, nak?
Djangan pergi memungut djelai diladang
orang lain dan djangan pula mendjauh
dari sini; djadi, ikutilah sahaja2ku!
9 Perhatikanlah ladang jang dituai
dan ikutilah mereka! Sungguh aku
telah memberi pelajan2ku perintah,
agar djangan mengganggumu. Djika
engkau haus, pergi sadjalah kekendi dan
minumlah apa jang ditimba pelajan2
itu".
10 Maka ia bersudjud dan berkata
kepadanja: "Bagaimana gerangan aku
mendapat kerelaan dihadapan tuan,
sampai tuan ingin mengenali aku,
biarpun aku ini seorang asing?"

Rut 2.11–14
11 Bo'az
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mendjawab dengan berkata
kepadanja: "Aku sudah diberitahu
tentang semuanja jang telah kauperbuat
atas ibu-mentuamu, semendjak
suamimu meninggal; bahwasanja
engkau telah meninggalkan ibu-bapamu
dan tanah kelahiranmu, untuk pergi
kebangsa, jang belum kaukenal kemarin
dan kemarin dahulu.
12 Moga2 Jahwe menggandjar
perbuatan2mu dan moga2 engkau
mendapat pahala jang penuh dari Jahwe,
Allah Israil; dibawah sajapNja engkau
telah datang bernaung!"
13 Sahut Rut: "Mudah2an aku tetap
mendapat kerelaan dihadapan tuanku!
Sebab tuan telah melipur aku dan sudi
berbitjara kepada hati sahaja tuan ini,
meskipun aku ini tidak sebaja dengan
salah seorang dari sahaja2 tuan".
14 Pada waktu makan Bo'az berkata
kepadanja: "Datanglah kemari dan
makanlah dari roti ini dan tjelupkanlah
penggalanmu kedalam anggur itu". Maka
ia duduk disamping para penuai, dan
Bo'az memberinja gandum panggang. Ia
makan hingga kenjang dan masih ada
kelebihannja.

Rut 2.15–19
15 Ketika
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ia berdiri lagi untuk memungut
djelai, maka Bo'az memerintahkan
kepada pelajan2nja: "Ia boleh djuga
memungut diantara ikatan2 itu;
djanganlah ia kamu ganggu.
16 Bahkan hendaklah kamu menarik
beberapa batang dari kepalan, sehingga
djatuh, agar ia dapat memungut dengan
tidak kamu tegur".
17 Maka Rut memungut hingga-petang.
Ketika ditebahnja apa jang dipungut,
maka ada lebih kurang satu efa djelai.
18 Ia mengangkat djelai itu dan
pergi kekota dan ibu-mentuanja
melihat apa jang telah dipungutnja. Ia
memperlihatkan pula serta menjerahkan
kepadanja makanan jang masih tersisa
itu, setelah ia kenjang.
19 Maka bertanjalah ibu-mentuanja
kepadanja: "Dimana engkau memungut
dan bekerdja hari ini? Terberkatilah
orang, jang menaruh perhatian
kepadamu!" Maka ia memberitahukan
kepada ibu-mentuanja, pada siapa ia
telah bekerdja. Lagi katanja: "Orang,
pada siapa aku hari ini bekerdja,
bernama Bo'az".

Rut 2.20–3.2
20 Lalu
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berkatalah Na'omi kepada
anak-menantunja: "Diberkatilah ia
oleh Jahwe, jang tidak melepaskan
belaskasihanNja kepada orang hidup dan
mati!" Dan Na'omi menjambung: "Orang
ini masih sanak kita; salah seorang dari
antara penebus2 kitalah orang ini".
21 Kata Rut, wanita Moab itu:
"Bahkan ia telah berkata kepadaku:
"Tinggallah terus sadja pada pelajan2ku,
sampai mereka menjelesaikan seluruh
panenanku".'
22 Maka berkatalah Na'omi kepada
Rut, anak-menantunja: "Baiklah engkau
mengikuti sahaja2nja, anakku, hingga
engkau tidak diganggu orang diladang
lain".
23 Demikianlah Rut mengikuti sahaja2
Bo'az, hingga achir panenan djelai
dan gandum. Lalu tetap tinggal pada
ibu-mentuanja.
1 Na'omi, ibu-mentuanja, berkata
kepadanja: "Anakku, tidakkah aku
harus mentjarikan tempat kediaman
untukmu, agar engkau sedjahtera
adanja?
2 Nah, bukankah Bo'az, jang kauikuti
sajaha2nja, masih sanak kita? Malam
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inilah ia mesti menampi djelainja dilantai
penebahan.
3 Mandilah, minjakilah dirimu dan
berselimutlah, lalu turunlah kelantai
penebahan itu: Djanganlah engkau
menampakkan dirimu kepada orang itu,
sebelum ia selesai makan-minum.
4 Tetapi apabila ia pergi tidur, tengoklah
tempat ia berbaring. Lalu pergilah
kesana, tjarilah tempat pada kakinja
dan berbaringlah disitu. Ia sendiri akan
memberitahukan kepadamu, apa jang
harus kauperbuat".
5 Sahut Rut: "Semuanja, jang telah
dikatakan ibu, hendak kuperbuat".
6 Lalu ia turun kelantai penebahan
itu dan berbuat sebagaimana disuruh
ibu-mentuanja.
7 Bo'az makan-minum dan dengan riang
hatinja ia pergi tidur dipinggir tumpukan
djelai. Maka Rut pergi dengan hati 2,
lalu membuka tempat pada kakinja dan
berbaring disitu.
8 Ditengah malam Bo'az kedinginan,
lalu melihat berkeliling. Maka, lihatlah,
seorang wanita tidur pada kakinja!
9 Ia berkata: "Siapakah engkau itu?"
Sahutnja: "Aku ini Rut, hamba tuanku.

Rut 3.10–13
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Tuan harus membentangkan puntja
selimut tuan atas hamba tuan, sebab
tuanlah penebus!"
10 Sahut Bo'az: "Diberkatilah engkau,
nak, oleh Jahwe! Kebaikanmu jang
kedua ini terhadap sanak-saudaramu,
lebih baiklah daripada jang pertama.
Engkau tidak mem-buru2 para pemuda,
entah miskin entah kaja.
11 Dan sekarang, anakku, djangan
chawatir: apa jang kauminta, akan
kuperbuat untukmu. Semua orang
bangsaku, jang berkumpul pada
pintugerbang, tahu bahwa engkaulah
wanita jang berbudi.
12 Memang benar sekali itu, tetapi selain
aku ini, masih ada seorang penebus lagi,
jang lebih dekat hubungannja daripada
aku ini.
13 Bermalamlah disini sadja, lalu
esok, kalau ia mau menggunakan
hak tebusannja, baiklah; biarlah ia
menebusmu. Tetapi djika ia tidak
berhasrat menebusmu, maka, demi
Jahwe hidup, akulah jang akan
menebusmu. Tidur sadjalah hingga pagi
hari!"

Rut 3.14–18
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tidur pada kakinja hingga pagi
hari. Ia bangun pada waktu orang belum
dapat mengenal sesamanja. Sebab Bo'az
berkata pada dirinja: "Djanganlah orang
tahu, bahwa wanita ini datang kelantai
penebahan!"
15 Katanja kepada Rut: "Sampaikanlah
selimut, jang menutupi engkau, dan
peganglah itu". Maka selimut itu
dipegangnja. Bo'az mengambil enam
takaran djelai lalu menaruhnja diatas
dia. Maka Rut pulang kekota.
16 Ketika ia sampai pada ibu-mentuanja,
bertanjalah Na'omi: "Bagaimana
kedjadiannja denganmu, anakku?" Lalu
Rut mentjeriterakan kepadanja segala
apa, jang diperbuat orang itu atas
dirinja.
17 "Enam takaran djelai ini telah
diberikannja kepadaku", sambungnja.
"Ia berkata: "djanganlah kau pulang
keibu-mentuamu dengan tangan
kosong!"
18 Sahut Na'omi: "Tunggulah sadja
anakku, sampai engkau tahu, bagaimana
nanti kedjadiannja. Sebab sudah barang
tentu orang itu takkan berhenti, sebelum
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ia menjelesaikan perkara itu dengan
baik pada hari ini djuga."
1 Dalam pada itu Bo'az naik
kepintugerbang kota dan duduk
disitu. Maka, lihatlah, si penebus jang
telah disebutkannja itu, berlalu. "Kemari,
hai saudara", kata Bo'az kepadanja,
"dan silakan duduk disini!" Orang itu
mendekat lalu duduk disitu.
2 Maka ia memilih sepuluh orang dari
kaum tua2 kota, lalu berkata: "Silakan
duduk disini!" Maka mereka duduk
disitu.
3 Kemudian ia berkata kepada si
penebus: "Bidang tanah milik saudara
kita Elimelek, hendak didjual Na'omi,
jang telah kembali dari dataran Moab.
4 Aku telah bersangka: aku harus
memberitahu saudara dengan berkata
kepada saudara: perolehlah itu didepan
orang2 jang duduk disini dan kaum
tua2 rakjatku. Djika saudara mau
menebus, tebus sadjalah! Tetapi djika
saudara tidak mau, beritahukanlah hal
itu kepadaku, agar aku tahu. Sebab
selain saudara tiada seorang pun berhak
menebus lebih dahulu. Aku sendiripun

4

Rut 4.5–9

14

sesudah saudara sadja". Sahut orang
itu: "Aku sedia menebus".
5 Tetapi Bo'az menjambung: "Pada hari
ini saudara memperoleh ladang tadi
dari tangan Na'omi, serempak saudara
memperoleh pula Rut, wanita Moab,
isteri (sanak) jang sudah meninggal itu,
guna menghidupkan nama (sanak) jang
sudah meninggal itu, atas pusakanja".
6 Sahut si penebus: "Aku sendiri tidak
bersedia lagi menggunakan hak-tebusku,
agar aku djangan merugikan pusakaku
sendiri. Maka itu gunakan sadjalah
hak-tebusku untuk saudara sendiri,
karena aku tidak sanggup menebus".
7 Nah, dahulukala adalah (adat) di
Israil mengenai tebus-menebus dan
tukar-menukar untuk mengesahkan
perkara manapun djua. Pihak jang satu
mentjopot kasutnja, lalu memberikan
kepada pihak jang lain. Inilah undang2
tetap di Israil.
8 Karena itu si penebus tadi berkata
kepada Bo'az: "Perolehlah itu untuk
saudara sendiri", lalu ia mentjopot
kasutnja.
9 Tetapi Bo'az berbitjara kepada kaum
tua2 dan kepada seluruh rakjat: "Hari ini
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kalian mendjadi saksi, bahwasanja aku
dari tangan Na'omi memperoleh seluruh
milik Elimelek dan seluruh milik Kiljon
dan Mahlon.
10 Bahkan akupun memperoleh pula
Rut, wanita Moab, isteri Mahlon, sebagai
isteriku, untuk menghidupkan kembali
nama sanak, jang sudah meninggal
itu, atas pusakanja, sehingga nama
orang, jang sudah meninggal itu, tidak
terhapus dari tengah2 saudara2nja dan
dari pintugerbang tempat kediamannja.
Djadi, hari ini kalian mendjadi saksinja!"
11 Seluruh rakjat, jang berada
dipintugerbang, dan kaum tua2 berseru:
"Kami ini saksi! Moga2 Jahwe membuat
wanita jang masuk rumahmu itu, djadi
seperti Rahel dan Lea, jang ke-dua2nja
telah membangun keluarga Israil.
Berkuasalah di Efrata dan harumkanlah
namamu di Betlehem!
12 Mudah2an keluargamu djadi seperti
keluarga Peres, jang dilahirkan Tamar
untuk Juda, berkat keturunan, jang
hendak dianugerahkan Jahwe kepadamu
daripada wanita muda itu!"
13 Demikianlah Bo'az mengambil Rut
dan ia mendjadi isterinja. Sesudah ia
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bersetubuh dengannja, maka Jahwe
menganugerahkan kesuburan kepadanja
dan ia melahirkan seorang anak laki2.
14 Lalu berkatalah wanita2 kepada
Na'omi: "Terpudjilah Jahwe, jang
tidak membiarkan engkau kekurangan
seorang penebus pada hari ini, sehingga
namanja di-sebut2 di Israil!
15 Bagi hatimu ia akan mendjadi pelipur
dan penjokong masa tuamu. Sebab
anak-menantumu jang menaruh tjinta
kepadamu, telah melahirkan dia, jah
anak-menantumu, jang bagimu lebih
berharga daripada tudjuh anak laki2".
16 Maka Na'omi mengambil kanak2 itu
dan menaruhnja dipangkuannja dan ia
mendjadi pemeliharanja.
17 Wanita tetangga memberi anak itu
suatu nama dengan berkata: "Bagi
Na'omi lahirlah seorang anak laki 2!"
Tetapi Na'omi sendiri menamainja 'Obed.
'Obed itu djadi ajah Jisjai, ajah Dawud.
18 Dan inilah keturunan Peres: Peres
memperanakkan Hesron;
19 Hesron memperanakkan Ram; Ram
memperanakkan 'Aminadab

Rut 4.20–22
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'Aminadab memperanakkan
Nahsjon dan Nahsjon memperanakkan
Salmon;
21 Salmon memperanakkan Bo'az; Bo'az
memperanakkan 'Obed;
22 'Obed memperanakkan Jisjai; Jisjai
memperanakkan Dawud.

1 Samuel
1 Adalah

seseorang dari Ramataim,
dari suku Suf dan jang berasal dari
pegunungan Efraim. Namanja Elkana bin
Jeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf
orang Efrata.
2 Ia mempunjai dua isteri. Jang satu
bernama Hana dan jang lain Penina.
Adapun Penina beranak, sedangkan
Hana tidak.
3 Orang tadi tiap2 tahun pergi dari kota
tempat-tinggalnja untuk bersembahsudjud dan mempersembahkan kurban
kepada Jahwe Balatentara di Sjilo.
Disitulah kedua putera 'Eli, jakni Hofni
dan Pinehas mendjabat sebagai imam
Jahwe.
4 Pada suatu hari sedemikian lagi Elkana
mempersembahkan kurban.- Ia biasa
memberikan bagian kurban kepada
Penina, isterinja, serta putera-puterinja
sekalian,
5 sedangkan kepada Hana hanja
diberikannja satu bagian sadja,

1
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meskipun ia lebih mengasihi Hana.
Tetapi Jahwe menutup rahimnja.
6 Maka, untuk memarahkannja,
madunja sangat menjakiti hatinja,
karena Jahwe menutup rahimnja.
7 Demikianlah terdjadi setiap tahun.
Tiap2 kali ia pergi kerumah Jahwe
ia menjakiti hatinja. - Tetapi (Hana)
menangis dan tidak mau makan.
8 Lalu kata Elkana, suaminja, kepada
dia: "Hana, mengapa engkau menangis,
mengapa engkau tidak mau makan dan
sebab apa sajulah hatimu? Bukankah
aku ini lebih berharga daripada sepuluh
anak?
9 Nah, sehabis mereka makan dan
minum di Sjilo, berdirilah Hana. Adapun
imam 'Eli duduk dikursinja dekat
djenang-pintu kuil Jahwe 10 Lalu dengan pahit hatinja ia berdoa
kepada Jahwe sambil menangis dengan
sangat pedihnja.
11 Ia bernadar ini: "Jahwe, Allah
Balatentara, djika Engkau sudi
memandang dengan rela kemalangan
sahajaMu ini dan ingat kepadaku
dengan tidak melupakan sahajaMu ini,
melainkan memberikan seorang anak
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laki2 kepada sahajaMu ini, nistjaja
ia hendak kubaktikan kepada Jahwe
seumur hidupnja; dan pisau tjukurpun
tidak akan menjentuh kepalanja".
12 Tengah ia terus sadja berdoa
dihadapan hadirat Jahwe, mulutnja
diperhatikan oleh 'Eli.
13 Hana bitjara dalam hatinja. Bibirnja
komat-kamit, tetapi suaranja tidak
kedengaran. Karena itu 'Eli menjangka
ia mabuk.
14 Maka kata 'Eli kepadanja: "Berapa
lama lagi engkau mau berlagak seorang
pemabuk? Tanggalkanlah mandammu
ini!".
15 Tetapi djawab Hana: "Djangan begitu,
tuan! Aku ini seorang perempuan,
jang masjgul hatinja. Anggur atau
minuman keras tidaklah kuminum.
Aku mentjurahkan isi hatiku dihadapan
hadirat Jahwe.
16 Djangan memandang sahaja ini
perempuan risau, sebab sampai
sekarang ini aku berbitjara karena
kesusahan dan kesakitan hatiku jang
besar".
17 Lalu sahut 'Eli, katanja: "Pergilah
dengan selamat! Semoga Allah Israil
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memberikan apa jang kaumohon
kepadaNja!"
18 Maka sahutnja: "Mudah2an hambamu
ini mendapat kerelaan dihadapan tuan".
Lalu pergilah perempuan itu, ia makan
dan air mukanja tidak sama lagi.
19 Keesokan harinja mereka bangun
pagi2, bersembah-sudjud dihadapan
hadirat Jahwe, lalu pulang dan tiba
dirumahnja, jakni di Rama. Maka Elkana
bersetubuh dengan Hana, isterinja, dan
Jahwe ingat kepadanja.
20 Adapun pada achir tahun itu djuga
Hana sudah hamil. Lalu ia melahirkan
seorang anak laki2 jang dinamainja
Sjemuel, sebab (katanja): "Ia telah
kupohon dari Jahwe!"
21 Waktu orang tadi, jakni Elkana,
naik lagi bersama dengan seluruh
keluarganja untuk mempersembahkan
kurban tahunan kepada Jahwe dan untuk
membajar nadarnja,
22 maka tidak naiklah Hana. Sebab ia
berkata kepada suaminja: "Sampai anak
itu disapih, barulah hendak kuhantar
kesana, supaja ia nampak dalam
hadirat Jahwe dan lalu tinggal disana
selama-lamanja".

1 Samuel 1.23–28
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Elkana, suaminja, kepadanja:
"Buatlah sadja sekadar kaupandang
baik. Tunggu sampai ia kausapih.
Mudah2an Jahwe menepati sabdaNja".
Demikianlah perempuan tadi tinggal
dirumah dan ia menjusui anaknja,
sampai ia disapihnja.
24 Segera setelah anak itu disapihnja,
lalu dibawanja sertanja dan djuga seekor
lembu djantan jang berumur tiga tahun,
tepung seefa dan anggur sekirbat. Dan
ia menghantar dia kerumah Jahwe di
Sjilo. Adapun anak itu masih ketjil.
25 Lembu djantan tadi disembelih, lalu
anak itu diantarkannja kepada 'Eli.
26 Maka kata Hana: "Perkenankanlah
saja, tuan. Demi tuan hidup, aku ini
perempuan jang dahulu berdiri sendiri
disini, didekat tuan, untuk berdoa
kepada Jahwe.
27 Untuk anak inilah aku telah mendoa
dan Jahwe telah memberikan kepadaku
apa jang kumohon kepadaNja.
28 Pada giliranku ia kuserahkan kepada
Jahwe, selama ia hidup. Ia itu orang jang
diserahkan kepada Jahwe". Maka disana
ia bersembah sudjud kepada Jahwe.

1 Samuel 2.1–7
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Hana berdoa dengan
berkata: Hatiku bersukaria dalam
Jahwe, dalam Allahku tandukku
meningkat. Lawan seteruku mulutku
ternganga, sebab aku bersukatjita atas
penjelamatanMu.
2 Tiada seorang sekudus Jahwe, selain
Dikau tiada seorang seperti Allah kami,
tiadalah padas.
3 Djangan banjak bitjara dengan
angkuhnja djangan jang angkara
keluar dari mulutmu! Sebab Allah
pengetahuanlah Jahwe, perbuatan2
diudji olehNja.
4 Sudah patahlah busur para perkasa,
tetapi jang tersandung bersabuk
kekuatan.
5 Jang kenjang2 mesti makan upah
untuk nafkahnja, tetapi jang kelaparan
berhenti bekerdja. Tudjuh lipatlah jang
mandul melahirkan, dan jang banjak
anaknja mendjadi lisut.
6 Jahwe mematikan dan menghidupkan,
menurunkan kedalam pratala dan
menaikkan daripadanja.
7 Jahwelah jang membuat miskin dan
kaja, jang merendahkan dan djuga
meninggikan.
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lemah ditegakkanNja dari dalam
debu, jang miskin diangkatnja dari
perabuan, untuk mendudukkannja
ditengah para bangsawan, dan
mengaruniakan kursi kehormatan
kepadanja. Sebab tiang2 bumilah
milik Jahwe, djagat telah dialaskanNja
atasNja.
9 Langkah para mursjidNja didjagaiNja,
tetapi kaum djahat diperdiamkan dalam
kegelapan, sebab orang tidak perkasa
dengan kekuatannja sendiri:
10 Jahwe! Bingunglah lawan2Nja, Jang
Mahatinggi berguruh disurga. Udjung2
bumi diadili Jahwe, Ia memberi radjaNja
kuasa, Ia meninggikan tanduk Jang
diurapiNja.
11 Kemudian Elkana berangkat ke
Rama, kerumahnja. Tetapi anak itu
tinggal disana untuk bergilirbakti kepada
Jahwe dibawah pengawasan imam 'Eli.
12 Adapun putera2 'Eli sungguh risau,
mereka tidak menghiraukan Jahwe.
13 Inilah hak para imam terhadap
umat, jakni: "Apabila seseorang
mempersembahkan kurban, maka
sementara daging itu direbus, datanglah
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seorang pelajan imam membawa
tritjanggah ditangannja.
14 Lalu ia mentjotjok dengannja
kedalam kantjah atau belanga atau
kuali atau periuk. Maka apa sadja jang
tertarik keatas dengan tjanggah itu
bolehlah diambil imam untuk dirinja
sendiri. Demikianlah hendaknja orang
berbuat pada semua orang Israil, jang
datang kesana di Sjilo".
15 Tetapi sebelum lemaknja dibakar,
sudah datanglah pelajan imam berkata
kepada orang jang mempersembahkan
kurban: "Berikanlah daging itu untuk
digoreng bagi imam; ia tidak mau
menerima daging rebus daripadamu,
melainkan jang mentah sadja".
16 Dan kalau orang tadi menjahut:
"Biarlah lemak dibakar semestinja
dahulu, lalu ambil sadja sesuka hatimu",
maka kata pelajan itu kepadanja: "Tidak!
Engkau harus beri sekarang djuga! Kalau
tidak, maka kuambil dengan kekerasan".
17 Dosa pelajan2 itu sangat besar
dihadapan hadirat Jahwe, sebab orang2
itu menghinakan persembahan Jahwe.
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Sjemuel bergilirbakti
dihadapan hadirat Jahwe dan anak itu
bersabukkan tjawat lenan.
19 Ibunja membuat baginja mantol
ketjil, jang tiap-tiap tahun dibawanja
kepadanja, apabila ia bersama dengan
suaminja naik mempersembahkan
kurban tahunan.
20 Maka 'Eli memberkati Elkana serta
isterinja seraja berkata: "Moga-moga
Jahwe menganugerahkan keturunan
kepadamu dari wanita ini akan ganti anak
jang sudah dimohon dan jang diserahkan
kepada Jahwe". Lalu pulanglah mereka
itu ketempat-tinggalnja.
21 Hana dikundjungi Jahwe. Ia hamil
dan melahirkan tiga putera dan dua
puteri. Sementara itu anak itu, Sjemuel,
bertambah besar dihadapan Jahwe.
22 Adapun 'Eli sudah landjut sekali
usianja. Tetapi ketika ia mendengar, apa
jang diperbuat anak2nja pada segenap
orang Israil, dan bahwa mereka tidur
bersama dengan wanita2 jang bertugas
didepan pintu kemah pertemuan,
23 lalu berkatalah ia kepada mereka:
"Mengapa kamu memperbuat hal2
sematjam ini, seperti telah kudengar
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dari segenap rakjat, jakni hal2 jang
durdjana?
24 Djangan begitu anak2ku! Tidak
baiklah kabar jang kudengar disiarkan
oleh umat Jahwe!
25 Kalau manusia berdosa terhadap
sesamanja, nistjaja Allah mendjadi
wasitnja; tetapi kalau manusia berdosa
terhadap Jahwe, siapa gerangan akan
mendoakan dia?" Tetapi mereka tidak
mendengarkan suara bapaknja, sebab
Jahwe berkenan membiarkan mereka
mati.
26 Tetapi Sjemuel jang muda itu terus
bertambah besar, dan semakin berkenan
pada Jahwe maupun pada manusia.
27 Maka datanglah seorang pesuruh
Allah kepada 'Eli dan berkata kepadanja:
"Demikianlah Jahwe bersabda.
"Sungguh, Aku telah memperkenalkan
diriKu kepada keluarga bapakmu, ketika
mereka itu berada di Mesir dan termasuk
warga rumah Fare'o.
28 Dari antara semua suku Israil Aku
telah memilihnja mendjadi imamKu
untuk naik mesbahKu, membakar
kurban harum2an dan membawa efod
dihadapan hadiratKu. Aku memberi
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keluarga bapakmu segala kurban api
bani Israil.
29 Mengapa kamu meng-indjak2
kurban dan persembahan jang sudah
Kuperintahkan untuk kediaman (Ku ini)?
Mengapa engkau lebih menghormati
anak-anakmu daripada Aku dengan
menambunkan diri kamu dengan bagian
terpilih dari segala persembahan Israil,
umatKu?
30 Maka itu - demikianlah firman Jahwe,
Allah Israil, - sungguhpun Aku sudah
berkata: "Keluargamu dan keluarga
bapakmu akan berdjalan dihadapan
hadiratKu untuk se-lama2nja, tetapi
sekarang ini - firman Jahwe, - se-kali2
tidak!. Sebab barang siapa menghormati
Aku, ia akan Kuhormati, tetapi barang
siapa menghinakan Daku, ia akan
Kuketjilkan.
31 Lihatlah, harinja akan tiba, Aku
mematahkan lenganmu dan lengan
keluarga bapakmu, maka tidak akan ada
orang tua lagi didalam rumahmu.
32 Engkau akan memandang
kesesakan Kediaman (ini), walaupun
Ia memperbuat segala jang baik untuk
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Israil, tetapi didalam keluargamu tak
pernah seorang akan mendjadi tua.
33 Hanja seorang sadja dari keluargamu
takkan Kuenjahkan dari mesbahKu
untuk melesukan matamu dan untuk
membuat djiwamu merana. Tetapi
seluruh pantjaran keluargamu (jang
lain) akan mati dalam remadjanja.
34 Dan inilah akan mendjadi alamat
bagimu, jakni apa jang akan menimpa
kedua anakmu, Hofni dan Pinehas:
ke-dua2nja akan mati pada hari jang
sama.
35 Tetapi Aku akan mengangkat bagiKu
seorang imam jang setia, jang akan
berbuat menurut isi hatisanubariKu.
Aku mau membangunkan keluarga jang
tetap baginja dan ia akan se-lama2nja
berdjalan dihadapan orang jang Kuurapi.
36 Maka barang siapa jang tertinggal
didalam keluargamu akan bersembah
sudjud dihadapannja untuk bajaran
sekeping uang perak dan roti bulat
sebuah, seraja berkata: 'gabungkanlah
aku dengan salah satu puak imam,
maka aku mendapat roti sepotong untuk
kumakan'".
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1 Adapun

13

Sjemuel jang muda
itu bergilirbakti kepada Jahwe
dibawah pengawasan 'Eli. Pada waktu
itu djarang2lah sabda Jahwe dan
penglihatanpun tidak sering terdjadi.
2 Pada suatu hari 'Eli tidur ditempatnja.
Matanja sudah mulai memudar dan ia
tidak melihat lagi.
3 Pelita Jahwe belum lagi dipadamkan
dan Sjemuel tidur dalam kuil Jahwe,
tempat peti Allah.
4 Maka Jahwe memanggil: "Sjemuel!".
dan ia menjahut: "Saja sini!".
5 Lalu ia berlari menudju ke 'Eli dan
berkata: "Saja sini, sebab bapak
memanggil saja". Tetapi ia mendjawab:
"Aku tidak memanggil; kembali sadja
tidur!". Maka Sjemuel pergi tidur lagi.
6 Kembali Jahwe memanggil Sjemuel.
Maka Sjemuel bangkit, pergi ke 'Eli
dan berkata: "Saja sini, sebab bapak
memanggil saja". Djawab 'Eli, "Aku tidak
memanggil engkau, nak; kembali sadja
tidur!"
7 Sjemuel belum mengenal Jahwe;
sabda Jahwe belum lagi dinjatakan
kepadanja.
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kembali Jahwe memanggil
Sjemuel untuk ketiga kalinja. Ia bangkit,
pergi ke 'Eli dan berkata: "Saja sini,
sebab bapak memanggil saja". Maka
mengertilah 'Eli, bahwa Jahwelah jang
memanggil anak itu.
9 Lalu kata 'Eli kepada Sjemuel: "Pergi
tidur sadjalah dan djika nanti engkau
dipanggil, baiklah menjahut begini:
"Bersabdalah, ja Jahwe, hambaMu
mendengarkan". Maka Sjemuel pergi
tidur ditempatnja lagi.
10 Lalu datanglah Jahwe berdiri
didekatnja dan memanggil seperti jang
sudah2: "Sjemuel! Sjemuel!" Maka
sahut Sjemuel: "Bersabdalah, hambaMu
mendengarkan".
11 Lalu bersabdalah Jahwe kepada
Sjemuel: "Lihatlah! Aku hendak
memperbuat suatu hal di Israil, sehingga
mendesinglah kedua telinga setiap
orang, jang mendengarnja.
12 Pada hari itu Aku akan menepati pada
'Eli segala sesuatu jang telah Kukatakan
mengenai keluarganja, dari awal hingga
achir.
13 Aku memberitahukan kepadanja,
bahwa Aku akan menghukum
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15

keluarganja selama2nja, karena ia,
meskipun tahu anak2nja mengutuk
Allah, toh tidak menghardik mereka.
14 Dari sebab itu Aku telah bersumpah
terhadap keluarga 'Eli: "Se-lama2nja
tidak akan kesalahan keluarga 'Eli
dipulihkan dengan kurban atau
persembahan manapun djuga".
15 Lalu Sjemuel tidur terus hingga
pagi. Kemudian ia membuka pintu
rumah Jahwe. Sjemuel chawatir
memberitahukan penglihatan itu kepada
'Eli,
16 tetapi Eli memanggil Sjemuel, dengan
berkata: "Nak Sjemuel!". Sahutnja "Saja
sini!"
17 Maka berkatalah 'Eli: "Apakah sabda
jang telah disampaikanNja kepadamu?
Djangan menjembunjikan hal itu
terhadapku! Biarlah Allah berbuat ini
dan menambahkan itu kepadamu, djika
engkau menjembunjikan terhadapku
sepatah kata djua dari segala sabdaNja,
jang telah disampaikanNja kepadamu".
18 Lalu Sjemuel memberitahukan
se-gala2nja kepadanja, tanpa
menjembunjikan sepatah kata
djua terhadapnja. Maka sahut 'Eli:
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"Sungguh, Dialah Jahwe! Biarlah ia
berbuat sekadar dipandangNja baik!"
19 Adapun Sjemuel bertambah besar,
sedang Jahwe ada sertanja. Tak satupun
dari sabdaNja tidak ditepatiNja.
20 Dan segenap Israil dari Dan sampai
ke Beer-Sjeba' berketahuan, bahwa
Sjemuel telah diangkat mendjadi nabi
Jahwe.
21 Masih ber-kali2 Jahwe menampakkan
diriNja di Sjilo, sebab Jahwe
memperkenalkan diriNja di Sjilo
kepada Sjemuel dengan sabda Jahwe.
1 Dan perkataan Sjemuel
disampaikan kepada segenap
Israil. (4-1b) (Terdjadilah pada masa
itu orang2 Felesjet behimpun untuk
bertempur dengan Israil). Maka
keluarlah Israil lawan orang2 Felesjet
untuk bertempur. Mereka berkemah
dekat Eben-ha-'Ezer, sedang orang2
Felesjet berkemah dekat Afek.
2 Orang2 Felesjet berikat perang lawan
Israil, pertempuran meluas dan Israil
dikalahkan oleh orang2 Felesjet, jang
memukul lebih kurang empat ribu orang
dalam ikatan-perang dipadang terbuka.
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rakjat itu kembali ketempat
perkemahan dan berkatalah kaum
tua2 Israil: "Mengapa gerangan Jahwe
membiarkan kita dikalahkan orang2
Felesjet pada hari ini? Baiklah peti
perdjandjian Jahwe kita ambil sadja dari
Sjilo kemari. Ia harus datang di-tengah2
kita dan menjelamatkan kita dari tangan
seteru kita!"
4 Dari sebab itu rakjat itu mengirimkan
suruhan ke Sjilo dan dari sana orang
membawa peti perdjandjian Jahwe
Balatentara, jang bersemajam diatas
kerub2 itu; kedua anak 'Eli, jakni Hofni
dan Pinehas menjertai peti perdjandjian
Allah.
5 Ketika peti perdjandjian Jahwe tiba
diperkemahan, maka semua orang Israil
meneriakkan pekik jang hebat sehingga
bumi bergetar.
6 Orang2 Felesjet mendengar bunji
pekik jang hebat itu, lalu berkata "Apa
itu maknanja bunji pekik jang hebat itu
diperkemahan orang2 Hibrani?" Maka
mereka mendjadi tahu, bahwa peti
perdjandjian Jahwelah jang tiba dalam
perkemahan.
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ketakutanlah orang2 Felesjet,
seraja berkata: "Allah sudah tiba
diperkemahan". Katanja: "Tjelaka
kita ini! Belum pernah terdjadilah hal
sedemikian!
8 Tjelaka kita! Siapa akan melepaskan
kita dari tangan Allah jang berkuasa itu?
Dialah Allah, jang dipadang gurun telah
memukul orang-orang Mesir dengan
ber-matjam2 bala!
9 Tetapi, beranikanlah hatimu, hai
orang2 Felesjet! Djadilah laki2, supaja
kamu djangan membudak kepada
orang2 Hibrani, sebagaimana mereka
telah membudak kepadamu! Djadilah
laki2 dan bertempur!"
10 Maka orang2 Felesjet bertempur.
Israil dikalahkan dan larilah mereka
kekemahnja masing2. Pembunuhan itu
amat besarnja. Dari pihak Israil rebahlah
tigapuluh ribu orang2 pasukan djalan.
11 Peti Allah djuga direbut dan kedua
anak 'Eli, Hofni dan Pinehas, mati.
12 Seorang dari suku Binjamin lari dari
ikatan-perang dan pada hari itu djua
sampai di Sjilo. Pakaiannja ter-sobek2
dan debu ditaburkan diatas kepalanja.
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ia tiba, 'Eli sedang duduk
dikursi, berawas-awas, (dipinggir)
djalan, sebab chawatirlah hatinja atas
peti Allah. Ketika orang itu datang
memberitahukan (kabarnja) dikota,
maka mendjeritlah seisi kota.
14 'Eli mendengar riuh djeritan itu, lalu
bertanja: "Apakah riuh kegemuruhan
itu?" Lalu orang tadi datang ber-gegas2
memberitahu 'Eli.
15 Adapun 'Eli sudah berusia
sembilanpuluh delapan tahun. Matanja
bular dan tidak dapat melihat.
16 Orang tadi berkata kepada 'Eli: "Aku
ini orang, jang datang dari perkemahan;
hari ini aku lari dari ikatan perang". Lalu
kata 'Eli: "Ada kedjadian apa disana,
nak?"
17 Maka sahut pewarta itu, katanja:
"Israil sudah lari dari hadapan orang2
Felesjet, malah bentjana besar menimpa
rakjat. Lagi pula kedua anak tuan, Hofni
dan Pinehas, mati djuga dan peti Allah
dirampas".
18 Demi disebutnja peti Allah itu,
djatuhlah 'Eli telentang disebelah
pintu. Patahlah batang lehernja dan
matilah ia, sebab ia sudah tua lagi
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gemuk. Empatpuluh tahun lamanja ia
menghakimi Israil.
19 Dan menantunja, isteri Pinehas
sedang hamil dan sudah hampir
bersalin. Ketika ia mendengar kabar,
bahwa peti Allah dirampas dan mentua
serta suaminja sudah mati, maka
berlingkarlah ia dan bersalin, sebab sakit
beranak menghinggapi dia.
20 Ketika ia mau mati, berkatalah
para wanita jang berdiri dikelilingnja:
"Djangan chawatir, engkau sudah
melahirkan seorang anak laki2". Tetapi
ia tidak berdjawab dan tidak menaruh
hati padanja.
21 Maka ia menamakan kanak2 itu
Ikabod dengan berkata: "Dibuanglah
kemuliaan dari Israil", dengan menjindir
peti Allah, jang dirampas itu, dan mentua
serta suaminja.
22 Dari sebab itu ia berkata: "Dibuanglah
kemuliaan dari Israil, sebab peti Allah
sudah dirampas".
1 Setelah orang2 Felesjet merampas
peti Allah, lalu dibawanja dari
Eben-ha-'Ezer ke Asjdod.
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Felesjet mengambil peti Allah
dan membawanja masuk rumah Dagon
serta membubuhnja disisi Dagon.
3 Ketika keesokan harinja penduduk
Asjdod bangun, Dagon sudah djatuh
tersungkur ditanah dihadapan peti
Jahwe. Mereka mengangkat Dagon dan
menaruhnja lagi ditempatnja.
4 Tetapi ketika mereka keesokan harinja
lagi bangun, Dagon sudah djatuh
tersungkur lagi ditanah dihadapan
peti Jahwe. Kepala Dagon dan kedua
tangannja sudah putus (terpelanting)
diambang pintu. Hanja (badan) Dagon
sadjalah jang masih tinggal ditempatnja.
5 Karena itulah para imam Dagon
dan semua orang jang masuk rumah
Dagon di Asjdod, tidak mengindjak
ambang-pintu Dagon hingga hari ini.
6 Tetapi tangan Jahwe memberati
penduduk Asjdod. Ia menggemparkan
dan memukul mereka, jakni Asjdod dan
djadjahannja dengan bisul.
7 Ketika orang2 Asjdod melihat, bahwa
demikianlah djadinja, mereka lalu
berkata "Peti Allah Israil djangan lagi
tinggal antara kita, sebab beratlah
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tanganNja atas kita dan atas Dagon,
dewa kita".
8 Mereka menjuruh himpunkan para
wali Felesjet pada mereka, lalu berkata:
"Apakah jang harus kita perbuat dengan
Peti Allah Israil?" Sahut mereka: "Peti
Allah Israil harus dipindahkan ke Gat".
Maka itu mereka memindahkan Peti
Allah Israil.
9 Tetapi setelah dipindahkan kesana,
maka tangan Jahwe menimpa kota
itu dan amat bingunglah mereka. Ia
memukul orang2 kota ini, besar-ketjil,
dan di-tengah2 mereka berdjangkitlah
pula bisul itu.
10 Lalu mereka mengirimkan peti Allah
ke 'Ekron. Tetapi ketika peti Allah sampai
di 'Ekron, maka mendjeritlah orang2
'Ekron: "Kini mereka memindahkan peti
Allah Israil kepadaku untuk membunuh
aku serta rakjatku!"
11 Maka itu mereka menjuruh
himpunkan para wali Felesjet dan
berkata: "Kirimkanlah peti Allah
Israil kembali. Hendaknja ia kembali
ketempatnja, agar djangan ia membunuh
aku dan rakjatku!" Sebab kebingungan
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maut meliputi seluruh kota itu. Tangan
Allah sangat memberati disana.
12 Orang2 jang tidak mati, dipukul
dengan bisul dan naiklah teriakan dari
kota kelangit.
1 Peti Jahwe tudjuh bulan lamanja
berada diwilajah Felesjet.
2 Lalu orang2 Felesjet memanggil
para imam dan para djuru tenung
dan bertanjalah mereka: "Apa jang
harus kami perbuat dengan peti Jahwe.
Beritahulah kami, bagaimana kami harus
mengembalikannja ketempatnja".
3 Sahutnja: "Djika kalian hendak
mengembalikan peti Allah Israil, tidak
bolehlah kalian mengembalikannja tanpa
apa2, tetapi kalian harus membajar
pemulihan kepadanja. Nistjaja kalian
akan sembuh dan kalian ketahui pula
sebab apa tanganNja tidak mundur
daripada kalian".
4 Maka mereka berkata: "Pemulihan
apakah jang harus kami berikan
kepadanja?" Sahutnja: Menurut djumlah
para wali Felesjet hendaknja lima bisul
emas dan lima tikus emas, sebab kalian
semua, pun para wali kalian kena
bentjana jang sama.
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gambar bisul dan gambar
tikus kalian, jang telah merusakkan
tanah, dan dengan demikian kalian
memuliakan Allah Israil. Mungkinlah
tanganNja lalu diringankanNja bagi
kalian dan bagi dewata serta tanah
kalian.
6 Mengapa kiranja kalian menegarkan
hatimu, seperti dahulu orang2 Mesir
dan Fare'o menegarkan hati mereka?
Bukankah selekas Ia mengerasi mereka,
maka mereka menjilakan mereka pergi?
7 Nah, ambillah dan siapkanlah pedati
baru dan dua ekor lembu jang tengah
menjusui dan jang belum pernah
dibebani dengan kuk. Lembu itu harus
kalian pasang pada pedati, tetapi
anaknja harus kalian kembalikan
daripadanja masuk kandangnja.
8 Lalu peti Jahwe harus kalian angkat
dan kalian muatkan diatas pedati,
dan benda2 emas, jang kalian berikan
sebagai pemulihan kepadanja, hendaklah
kalian taruh dalam kotak disampingnja,
lalu biarkanlah itu pergi.
9 Tetapi perhatikanlah: kalau ia
menempuh djalan kedjadjahannja
sendiri, jaitu Bet-Sjemesj, maka
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njatalah, bahwa dialah jang
mendatangkan bentjana besar itu
atas diri kita; kalau tidak, maka kita
ketahui bahwa bukan tanganNja jang
menimpa kita, melainkan kebetulan
sadja itu terdjadi".
10 Demikianlah orang berbuat. Mereka
mengambil dua ekor lembu, jang tengah
menjusui, dan memasangnja pada
pedati, tetapi anaknja dikurung mereka
dalam kandang.
11 Mereka menaruh peti Jahwe diatas
pedati dan djuga kotak serta tikus emas
dan gambaran bisul mereka.
12 Lembu2 itu langsung menempuh
djalan menudju ke Bet-Sjemesj dan
terus menuruti djalan raja jang sama.
Tanpa menjimpang kekanan atau kekiri
lembu2 itu berdjalan terus lurus sambil
menguak, sementara para wali Felesjet
mengikutinja sampai ke perbatasan
Bet-Sjemesj.
13 Adapun para penduduk Bet-Sjemesj
sedang sibuk menuai gandum dilembah.
Ketika mereka mengangkat matanja
dan melihat peti itu, mereka lalu
menjongsongnja dengan sukatjita.
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diladang Josjua', orang
Bet-Sjemesj, pedati berhenti. Disitu ada
batu besar. Maka orang mem-belah2
kaju pedati itu dan menjampaikan
lembu2 itu akan kurban bakar kepada
Jahwe.
15 Para Levita menurunkan peti Jahwe
serta kotak disampingnja, jang berisi
benda2 emas itu. Pada hari itu djuga
orang2 Bet-Sjemesj menjampaikan
kurban bakar dan mempersembahkan
kurban2 kepada Jahwe.
16 Kelima wali Felesjet melihat
kesemuanja itu dan pada hari itu djuga
kembali ke 'Ekron.
17 Inilah daftar bisul emas, jang dibajar
orang2 Felesjet akan pemulihan kepada
Jahwe, jakni: satu untuk Asjdod, satu
untuk 'Aza, satu untuk Asjkelon, satu
untuk Gat dan satu untuk 'Ekron.
18 Djumlah tikus emas tjotjok dengan
semua kota orang Felesjet, jang ada
dibawah kekuasaan kelima wali itu, dari
kota berbenteng sampai kekampung
terbuka. Dan batu besar, tempat peti
Jahwe diletakkannja, sampai hari ini
masih terdapat diladang Josjua', orang
Bet-Sjemesj.
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Jahwe memukul orang2
Bet-Sjemesj, karena mereka telah
melihat peti Jahwe. Ia memukul
tudjuhpuluh orang dari rakjat, sehingga
rakjat berkabung, karena Jahwe telah
memukul rakjat dengan bala besar.
20 Maka kata orang2 Bet-Sjemesj:
"Siapa gerangan dapat bertahan
dihadapan hadirat Jahwe, Allah jang
Mahakudus ini? Dan kepada siapa Ia
akan naik, djauh daripada kita ini?"
21 Lalu mereka mengirimkan pesuruh
kepada penduduk Kirjat-Je'arim untuk
mengatakan: "Orang2 Felesjet telah
mengembalikan peti Jahwe. Turunlah
untuk menaikkannja kepadamu."
1 Maka turunlah orang2 KirjatJe'arim. Mereka menaikkan peti
Jahwe dan membawanja kerumah
Abinadab, jang terletak diatas bukit. Dan
mereka menguduskan Ele'azar, anaknja,
untuk mendjaga peti Jahwe.
2 Semendjak peti itu tinggal di KirjatJe'arim, sudah berlalulah banjak waktu;
sudah duapuluh tahun. Segenap bangsa
Israil melekat kepada Jahwe.
3 Maka kata Sjemuel kepada segenap
bangsa Israil: "Djika kamu mau
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berbalik dengan segenap hati kepada
Jahwe, buanglah dewata asing dari
tengah2mu dan djuga segala 'Asjtoret,
dan arahkanlah hatimu kepada Jahwe
dan berbaktilah kepada Dia se-mata2.
Nistjaja Ia akan melepaskan kamu dari
tangan orang2 Felesjet".
4 Lalu bani Israil membuang segala
Ba'al dan 'Asjtoret dan melulu berbakti
kepada Jahwe.
5 Maka kata Sjemuel: "Hendaknja
seluruh Israil berhimpun di Mispa, maka
aku akan berdoa kepada Jahwe untuk
kamu".
6 Lalu berhimpunlah mereka di
Mispa. Mereka menimba air dan
menuangkannja dihadapan hadirat
Jahwe. Hari itu mereka berpuasa dan
berkata: "Kami telah berdosa terhadap
Jahwe!" Maka Sjemuel menghakimi bani
Israil di Mispa.
7 Ketika orang2 Felesjet mendengar,
bahwa bani Israil sedang berhimpun di
Mispa, maka para wali Felesjet datang
menjerang Israil. Waktu bani Israil
mendengar hal itu, mereka ketakutan
kepada orang2 Felesjet.
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bani Israil berkata kepada
Sjemuel: "Djangan berhenti berseru
untuk kami kepada Jahwe, Allah kita,
agar Ia menjelamatkan kami dari tangan
orang2 Felesjet".
9 Lalu Sjemuel mengambil anak
domba jang masih menjusu dan
menjampaikannja seluruhnja akan
kurban bakar kepada Jahwe dan berseru
kepada Jahwe untuk Israil, dan Jahwe
mengabulkannja.
10 Sementara Sjemuel menjampaikan
kurban bakar itu, datanglah orang2
Felesjet membuka pertempuran dengan
Israil. Tetapi pada hari itu Jahwe
mendatangkan guruh jang hebat atas
orang2 Felesjet dan kebingunganlah
mereka, sehingga mereka dialahkan
Israil.
11 Maka keluarlah orang2 Israil dari
Mispa dan mengedjar orang2 Felesjet
dan memukul mereka mundur sampai
Bet-Kar.
12 Lalu Sjemuel mengambil sebuah batu
dan ditaruhnja antara Mispa dan Sjen
dan dinamainja "Eben-ha-'Ezer", sebab
demikianlah katanja: "Sampai disini
Jahwe telah menolong kita".
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orang2 Felesjet
direndahkan. Mereka tidak lagi
memasuki djadjahan Israil dan, selama
Sjemuel hidup, tangan Jahwe menekan
orang2 Felesjet.
14 Kota2 jang telah direbut orang2
Felesjet dari Israil, dikembalikan kepada
Israil, dari 'Ekron sampai ke Gat, dan
kedjadjahannja dilepaskan oleh Israil
dari genggaman orang2 Felesjet. Antara
Israil dan orang2 Amor ada perdamaian.
15 Sjemuel menghakimi Israil seumur
hidupnja.
16 Tiap2 tahun ia mengadakan
perdjalanan keliling ke Betel, Gilgal, dan
Mispa dan ia menghakimi Israil disegala
tempat ini.
17 Pulangnja ke Rama, sebab disana
terletaklah rumahnja dan ia menghakimi
Israil. Dan disana ia mendirikan sebuah
mesbah bagi Jahwe.
1 Ketika sudah tua, Sjemuel
mengangkat kedua anaknja
mendjadi hakim bagi Israil.
2 Nama anak sulungnja Joel dan nama
anak bungsunja Abia. Ke-dua2nja
mendjadi hakim di Beer-Sjeba'.

8

1 Samuel 8.3–8
3 Tetapi

31

anaknja tidak mengikuti
teladannja. Mereka mengedjar
keuntungan, makan suap dan
membengkokkan hukum.
4 Maka segala kaum tua2 Israil
berhimpun dan pergilah mereka kepada
Sjemuel di Rama,
5 dan berkata kepadanja: "Lihatlah,
bapak sudah tua dan anak bapak tidak
mengikuti teladan bapak. Nah, sekarang,
angkatlah seorang radja atas kami untuk
menghakimi kami, sebagaimana adatnja
para bangsa".
6 Tetapi menurut pandangan Sjemuel
djahatlah hal itu, jakni usulnja: "Berilah
kami seorang radja untuk menghakimi
Israil!". Maka itu Sjemuel berdoa kepada
Jahwe.
7 Namun Jahwe bersabda kepada
Sjemuel: "Dengarkanlah suara rakjat,
perihal semua jang dikatakannja
kepadamu. Sebab mereka bukannja
menolak dikau, melainkan Daku, supaja
djanganlah Aku meradjai mereka.
8 Segala sesuatu jang telah diperbuat
mereka (kepadaKu,) semendjak mereka
Kuantar keluar dari Mesir sampai hari ini
- mereka kan meninggalkan Daku serta
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berbakti kepada dewata lain - mereka
perbuat terhadap engkau pula.
9 Nah, sekarang, dengarkanlah suara
mereka, tetapi peringatkanlah mereka
baik2 dan beritahukanlah kepada
mereka hak radja, jang akan meradjai
mereka".
10 Sjemuel mengatakan segala sabda
Jahwe tadi kepada rakjat, jang meminta
seorang radja kepadanja.
11 Katanja: "Ini akan mendjadi hak
radja, jang akan meradjai kamu. Ia
boleh mengambil putera2mu dan
menempatkannja pada kereta dan
kudanja, dan mereka mesti lari didepan
keretanja.
12 Ia akan mengangkat mereka djadi
pemimpin orang seribu dan pemimpin
orang limapuluh. Ia akan menjuruh
mereka membadjak ladangnja, menuai
panenannja dan membuat sendjata
perang dan perlengkapan keretanja.
13 Ia akan mengambil puteri2mu dan
mendjadikan mereka djuru minjak raksi,
djuru masak dan tukang roti.
14 Ia akan mengambil ladang, kebun
anggur dan kebun zaitunmu jang paling
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baik dan akan diberikannja kepada
pendjawat2nja.
15 Dari tanah persemaian dan kebun
anggurmu ia akan memungut bagian
sepersepuluh dan membagikannja
kepada para sida2 dan pendjawatnja.
16 Ia akan mengambil budak serta
sahajamu, sapimu jang paling baik serta
keledaimu untuk pekerdjaannja sendiri.
17 Dari kawananmu ia akan memungut
bagian sepersepuluh dan kamu sendiri
akan mendjadi budaknja.
18 Dan sekiranja kamu pada hari
itu mendjerit karena radjamu, jang
telah kamu pilih sendiri, maka pada
hari itu Jahwe tidak akan mendjawab
kepadamu".
19 Tetapi rakjat enggan mendengarkan
suara Sjemuel dan mereka berkata:
"Biar bagaimanapun djuga, mestilah ada
radja atas kami.
20 Kami mau djuga mendjadi seperti
para bangsa. Radja kami mesti
menghakimi kami, keluar mengepalai
kami dan mendjalankan peperangan
kami".
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Sjemuel mendengar segala
kata rakjat itu maka kesemuanja itu
diulanginja kepada telinga Jahwe.
22 Maka Jahwe bersabda kepada
Sjemuel: "Dengarkanlah suara mereka
dan membuat seorang radja atas
mereka". Lalu kata Sjemuel kepada
orang2 Israil: "Pergilah, masing2
kekotanja sendiri".
1 Adalah seorang orang dari Binjamin,
namanja Kisj bin Abiel, bin Seror,
bin Bekorat, bin Afiah, seorang suku
Binjamin, orang jang berada.
2 Ia mempunjai anak, jang bernama
Sjaul. Dia ini seorang remadja lagi
tampan, tak seorangpun dari antara
bani Israil lebih tampan daripadanja.
Dari pundaknja keatas lebih tinggilah ia
daripada segenap rakjat.
3 Beberapa keledai betina, kepunjaan
Kisj, ajah Sjaul, hilang. Maka kata Kisj
kepada Sjaul, anaknja: "Bawa sadja
salah seorang pelajan sertamu dan
pergilah mentjari keledai2 betina itu!"
4 Lalu (Sjaul) mendjeladjahi
pegunungan Efraim, mendjeladjahi
djuga daerah Sjalisja, tetapi tidak
ditemukannja. Mereka mendjeladjahi

9
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daerah Sja'alim, tetapi tidak ada apa2.
Lagi ia mendjeladjahi daerah Jemini,
tetapi tidak ditemukannja djuga.
5 Ketika mereka tiba didaerah Suf,
berkatalah Sjaul kepada pelajan, jang
menjertainja: "Marilah kita pulang sadja.
Nanti bapakku bukannja perihatin atas
keledai2 betina itu, melainkan ia gelisah
atas diri kita".
6 Tetapi sahutnja kepadanja: "Lihatlah,
dikota sana ada seorang pesuruh Allah.
Orang itu sangat harum namanja. Apa
jang dikatakannja, terdjadi semuanja
dengan tepatnja. Nah, marilah kita pergi
kesana! Boleh djadi ia dapat menundjuk
djalan jang harus kita tempuh".
7 Kata Sjaul kepada pelajannja:
"Sekiranja kita pergi kesana, apa
gerangan dapat kita sumbangkan
kepada orang itu. Lenjaplah sudah roti
dari kantung kita. Lagi tidak ada suatu
hadiah, jang dapat kita sumbangkan
kepada pesuruh Allah itu. Masih ada apa
pada kita?".
8 Pelajan itu menjahut lagi kepada
Sjaul: "Lihatlah, kebetulan masih ada
seperempat misjkal perak padaku. Itu
mau kusumbangkan kepada pesuruh
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Allah itu, maka pastilah ia menundjuk
djalan kepada kita".
9 Adapun dahulu di Israil, kalau orang
pergi menanjai Allah, orang berkata
demikian: "Marilah kita menghadap
si Pelihat". Sebab "nabi" pada hari ini
dahulu disebut "Pelihat".
10 Lalu sahut Sjaul kepada pelajannja:
"Baiklah katamu ini! Marilah kita pergi".
Lalu mereka pergi kekota tempat
pesuruh Allah berada.
11 Sementara mereka naik tandjakan
jang menudju kekota, mereka bertemu
dengan gadis2, jang keluar untuk
menimba air. Maka kata mereka
kepadanja: "Adakah pelihat itu disini?"
12 Djawab gadis2 itu: "Ada, disana,
dimuka anda. Lekaslah kesana! Baru
hari ini ia tiba dikota, sebab ada kurban
hari ini bagi rakjat dibukit angkar.
13 Bila anda masuk kota, maka
anda masih dapat mendjumpai dia,
sebelum ia mendaki bukit itu untuk
bersantap. Sebab rakjat tidak makan,
sebelum ia datang. Karena ia harus
memberkati kurban itu dahulu, barulah
para undangan boleh bersantap. Djadi
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naik sadja, maka segera anda akan
mendjumpai dia".
14 Maka mereka naik kekota itu. Ketika
mereka masuk pintugerbang, lihatlah,
Sjemuel, jang keluar untuk mendaki
bukit angkar, tersompok dengan mereka.
15 Adapun sehari sebelum kedatangan
Sjaul, Jahwe telah membuka telinga
Sjemuel dengan bersabda:
16 Esok, pada djam ini, Aku mengirim
kepadamu seorang dari negeri Binjamin.
Orang itu harus kauurapi mendjadi
pembesar umatKu Israil. Ia akan
menjelamatkan umatKu dari genggaman
orang2 Felesjet. Sebab Aku telah melihat
(kemalangan) umatKu, karena seruannja
sudah sampai dihadapanKu".
17 Ketika Sjemuel melihat Sjaul
maka Jahwe memberikan petundjuk
kepadanja: "Itulah orangnja, jang telah
Kukatakan kepadamu. Dialah, jang akan
memerintahkan umatKu".
18 Sjaul menghampiri Sjemuel
dipintugerbang, lalu berkata: "Sudilah
memberitahukan kepadaku, dimana
rumah pelihat itu".
19 Djawab Sjemuel kepada Sjaul: "Aku
ini pelihat itu. Dakilah lebih dahulu
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daripadaku bukit angkar itu. Hari ini
kamu mesti makan sertaku. Besok
pagi engkau boleh minta diri dan lagi
kepadamu akan kuberitahukan segala isi
hatimu.
20 Mengenai keledai2 betina itu, jang
sudah hilang daripadamu sedjak tiga
hari jang lalu, djanganlah bersusah,
sebab sudah diketemukan. Tetapi untuk
siapa gerangan segala sesuatu jang
diinginkan Israil, selain bagimu serta
seluruh margamu?"
21 Sahut Sjaul: "Bukankah aku ini
seorang suku Binjamin, suku jang
terketjil diantara suku2 Israil dan
margakupun jang terketjil dari sekalian
marga Binjamin? Mengapa gerangan
anda berkata demikian kepadaku?"
22 Lalu Sjemuel mengantar Sjaul serta
pelajannja masuk kedalam sebuah balai
dan memberi mereka tempat jang utama
diantara para undangan. Djumlahnja
ada lebih kurang tigapuluh orang.
23 Dan kepada djuru masak berkatalah
Sjemuel: "Sadjikanlah bagian jang telah
kuberikan kepadamu dan telah kupesan
untuk disendirikan!".
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masak mengangkat paha
dengan buntutnja dan menaruhnja
didepan Sjaul, katanja: "Lihatlah,
tertaruhlah didepanmu apa jang
disimpan. Makanlah itu. Sebab aku telah
mengundang rakjat keperdjamuan dan
berkata: ada sesuatu jang disediakan
untukmu". Maka Sjaul makan serta
Sjemuel pada hari itu.
25 Kemudian mereka turun dari bukit
kekota dan ia ber-tjakap2 dengan Sjaul
diatas sotoh.
26 Mereka mau bangun pagi2 benar
dan waktu fadjar menjingsing, maka
Sjemuel memanggil Sjaul diatas
sotoh: "Bangunlah, supaja aku dapat
mengantar kamu!". Maka Sjaul bangun
dan ke-dua2nja keluar kedjalan, ia dan
Sjemuel.
27 Tengah mereka turun sampai
kepinggiran kota, berkatalah Sjemuel
kepada Sjaul: "Katakanlah kepada
pelajanmu, supaja ia berdjalan
dahulu didepan kita, tetapi engkau
berhentilah sedjenak, maka aku
akan memperdengarkan sabda Allah
kepadamu".
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Sjemuel mengambil
buli2 berisi minjak dan
menumpahkannja diatas kepala
Sjaul dan mentjium dia. Lalu ia
berkata: "Sungguh, Jahwe mengurapi
engkau mendjadi pembesar atas
milik-pusakaNja.
2 Apabila engkau nanti meninggalkan
daku, maka dekat makam Rahel
didjadjahan Binjamin dekat Selsah
engkau akan mendjumpai dua orang.
Mereka itu akan berkata kepadamu:
Keledai2 betina, jang tengah kautjari,
sudah diketemukan. Bapakmu sudah
lupa akan soal keledai2 betina itu, tapi
gelisahlah ia atas diri kamu dan ia
bertanja: "Apa dapat kuperbuat untuk
anakku?"
3 Apabila engkau melandjutkan
perdjalananmu dari sana dan sampai
kepohon berangan Tabor, maka disana
engkau akan mendjumpai tiga orang
jang naik menghadap Allah di Betel.
Jang satu membawa bandot ketjil tiga
ekor, jang lain roti bulat tiga buah dan
jang ketiga anggur sekirbat.
4 Mereka itu akan memberikan salam
kepadamu dan akan memberikan

10

1 Samuel 10.5–9

41

dua buah roti kepadamu, jang mesti
kauterima.
5 Kemudian engkau sampai di Gibe'aAllah, tempat markas orang2 Felesjet.
Ketika engkau masuk kota itu, maka
engkau akan mendapati (disana)
sekelompok nabi, jang turun dari bukit
dan didepannja dandi, rebana, bangsi
dan ketjapi dan mereka itu tengah
mengigau.
6 Maka roh Jahwe akan mempengaruhi
dirimu dan engkaupun mengigau pula
serta mereka dan berubah mendjadi
manusia lain.
7 Apabila tanda2 itu datang atas dirimu,
berbuatlah sependapat tanganmu, sebab
Allah ada sertamu.
8 Engkau mesti turun ke Gilgal
mendahului aku, lalu akupun akan turun
dan mempersembahkan kurban sjukur.
Tudjuh hari lamanja engkau harus
menunggu, sampai aku datang padamu.
Maka aku akan memberitahukan
kepadamu apa jang harus kauperbuat".
9 Memang benar, segera setelah Sjaul
membelakangkan Sjemuel dan pergi,
maka Allah mengubah hatinja, dan

1 Samuel 10.10–14

42

segala tanda itupun terdjadi pula pada
hari itu djuga.
10 Sebab setibanja di Gibe'a (dari) sana,
sungguh sekelompok nabi menjongsong
dia. Lalu roh Allah mempengaruhi dia
dan ia mulai mengigau serta mereka.
11 Ketika semua, jang sudah mengenal
dia sedjak dahulu, melihat dia mengigau
bersama dengan nabi2 itu, maka orang2
itu berkata satu sama lain: "Apakah
sudah terdjadi dengan bin Kisj itu?"
Sungguhkah Sjaul termasuk dalam
kalangan nabi djuga?"
12 Tetapi seorang dari sana mendjawab:
"Siapa gerangan bapak mereka itu!"
Demikianlah terdjadi suatu pemeo:
"Djuga Sjaulkah termasuk dalam
kalangan nabi?".
13 Setelah Sjaul siuman dari igaunja,
maka pulanglah ia kerumah.
14 Maka pamannja berkata kepada Sjaul
serta pelajannja: "Kamu telah pergi
kemana?" Sahutnja: "Mentjari keledai2
betina itu. Dan setelah kami melihat,
bahwa itu tak terdapat, maka kami pergi
kepada Sjemuel".
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paman Sjaul: "Beritahukanlah
kepadaku, apakah telah dikatakan
Sjemuel kepada kamu".
16 Maka sahut Sjaul kepada pamannja:
"Ia telah memberitahu kami dengan
tepatnja, bahwa keledai2 betina itu
sudah diketemukan". Akan tetapi perihal
keradjaan, jang dikatakan Sjemuel itu,
tidak diberitahukannja kepadanja.
17 Adapun Sjemuel menghimpunkan
rakjat pada Jahwe di Mispa.
18 Lalu ia berkata kepada bani Israil:
"Demikianlah sabda Jahwe, Allah Israil:
'Aku telah menghantar Israil keluar
dari Mesir dan Aku telah melepaskan
kamu dari genggaman orang2 Mesir
dan dari segala keradjaan jang telah
menjesakkan kamu'.
19 Tetapi kini kamu menolak Allah, jang
telah menjelamatkan kamu dari segala
bentjana dan kesesakan, sebab kamu
telah berkata: 'Tidak, engkau mesti
mengangkat seorang radja atas kami'.
Nah, sekarang berdirilah kamu sekalian
dihadapan hadirat Jahwe menurut suku
dan keluarga".
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itu Sjemuel menjuruh semua
suku Israil tampil kemuka dan kenalah
suku Binjamin.
21 Lalu Sjemuel menjuruh suku Binjamin
tampil kemuka menurut marga2nja, dan
kenalah marga Matri. Achirnja kenalah
Sjaul bin Kisj. Tetapi ketika ditjari orang,
ia tidak diketemukan djua.
22 Dari sebab itu sekali lagi mereka
menanjai Jahwe: "adakah orang itu
datang kemari?" Maka djawab Jahwe:
"Betul, tetapi ia menjembunjikan dirinja
di-tengah2 kulakasar".
23 Orang lalu ber-gegas2 mengambil dia
dari sana. Ketika ia berdiri di-tengah2
rakjat, maka dari pundaknja keatas ia
lebih tinggi daripada segenap rakjat.
24 Maka kata Sjemuel kepada seluruh
rakjat: "Lihatlah kamu, siapa telah
dipilih Jahwe? Ia tak ada tara bandingnja
diantara segenap rakjat". Lalu rakjat
bersorak-sorai, katanja: "Hiduplah
radja!"
25 Maka Sjemuel mendjelaskan perihal
hak keradjaan kepada rakjat. Itu
ditulisnja dalam kitab, lalu diletakkannja
dihadapan hadirat Jahwe. Kemudian
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Sjemuel menjuruh segenap rakjat
pulang, masing2 kerumahnja.
26 Sjaulpun pulang ke Gibe'a. Dan ia
diiringi oleh orang perkasa, jang telah
disentuh hatinja oleh Jahwe.
27 Tetapi para durdjana berkata: "Mana
bisa orang itu dapat menjelamatkan
kita?". Demikianlah mereka itu
menghinakan dia dan mereka tidak
menjampaikan penungkul kepadanja.
1 naiklah Nahasj, radja 'Amon,
memasang perkemahannja lawan
Jabesj di Gile'ad. Lalu segala orang
Jabesj berkata kepada Nahasj: "Ikatlah
perdjandjian dengan kami, maka kami
akan memperhambakan diri kepada
tuan.
2 Tetapi sahut Nahasj, radja 'Amon itu,
kepada mereka: "Aku mau mengikat
itu dengan bersjarat, bahwasanja kamu
masing2 ditjungkil mata-kananmu. Itu
mau kutimpakan sebagai penghinaan
pada seluruh Israil".
3 Maka kata kaum tua2 Jabesj
kepadanja: "Berilah kami djangka tudjuh
hari, agar kami dapat mengirim pesuruh
keseluruh djadjahan Israil. Djika tak
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seorangpun mau menolong kami, maka
kami akan menjerah kepada tuan".
4 Pesuruh2 itu tiba di Gibe'a-Sjaul dan
mengatakan hal2nja didepan rakjat.
Maka segenap rakjat mulai berteriak dan
menangis.
5 Tetapi kebetulan datanglah Sjaul
dari ladangnja dari belakang sapinja.
Maka kata Sjaul: "Ada apa gerangan,
maka rakjat menangis? Lalu orang
mentjeritakan kepadanja kabar dari
orang2 Jabesj itu.
6 Ketika Sjaul mendengar kabar itu,
maka ia dipengaruhi roh Allah dan
murkanja ber-kobar2 dengan hebatnja.
7 Ia mengambil sepasang sapi, lalu
di-potong2 dan dikirimkannja itu
dengan perantaraan pesuruh2 diseluruh
djadjahan Israil dengan berkata:
"Barang siapa tidak keluar mengikuti
Sjaul, demikianlah djadinja dengan
sapinja!" Maka kekedjutan Jahwe
mendjatuhi rakjat dan keluarlah mereka
bersehati.
8 Ia memeriksa mereka di Bezek; Bani
Israil ada tigaratus ribu orang dan orang
Juda ada tiga puluh ribu orang.
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berkata kepada pesuruh
jang datang itu: "Inilah harus kamu
katakan kepada penduduk Jabesj di
Gile'ad: esok, pabila hari mulai panas
terik, akan datanglah pertolongan bagi
kamu". Ketika para pesuruh sudah
pulang dan memberitahukan itu kepada
orang2 Jabesj, maka mereka sangat
bersukatjita.
10 Lalu kata orang2 Jabesj (kepada
Nahasj): "Esok kami akan menjerah
dan tuan dapat berbuat dengan kami
sekadar dipandang baik oleh tuan".
11 Keesokan harinja Sjaul membagi
rakjat mendjadi tiga pasukan. Pada
waktu pendjagaan dinihari mereka
memasuki perkemahan itu dan memukul
'Amon hingga hari panas terik. Sisa2nja
tertjerai-berai sedemikian, hingga tak
adalah jang tinggal berdua.
12 Lalu kata rakjat kepada Sjemuel:
"Siapakah gerangan jang pernah
berkata: "Mana bisa Sjaul itu meradjai
kita? Serahkanlah orang2 itu, agar kami
bunuh".
13 Tetapi sahut Sjaul: "Hari ini tak
seorangpun boleh dibunuh, sebab
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pada hari ini Jahwe mendatangkan
kemenangan di Israil!"
14 Lalu Sjemuel menjambung: "Marilah
kita pergi ke Gilgal dan membaharui
keradjaan itu disana!".
15 Maka segenap rakjat pergi ke Gilgal
dan disana, dihadapan hadirat Jahwe
di Gilgal, mereka meradjakan Sjaul.
Disana mereka mempersembahkan
kurban sjukur dihadapan hadirat
Jahwe dan Sjaul serta sekalian orang
Israil bersuka-ria disana dengan amat
sangatnja.
1 Maka Sjemuel berkata kepada
segenap Israil: "Lihatlah, aku
sudah mendengarkan suaramu perihal
se-gala2nja jang telah kamu katakan
kepadaku, dan aku sudah menobatkan
seorang radja atas kamu.
2 Lihatlah sekarang radjamu, jang
berdjalan dihadapanmu itu! Adapun aku
ini sudah tua dan ubanan, dan anak2ku
berada di-tengah2 kamu. Semendjak
masa mudaku sampai hari ini aku
berdjalan dihadapanmu.
3 Disinilah aku ini. Silakan mendjawab
kepadaku berhadapan dengan Jahwe
dan orang jang diurapiNja. Siapakah
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telah kuambil lembu-djantannja, siapa
kuambil keledainja? Siapa pernah
kutindas dan siapa kuaniaja? Pernahkah
aku menerima uang sogok dari
seseorang untuk memedjamkan mataku
terhadapnja? Maka mau kukembalikan
kepadamu".
4 Tetapi sahut mereka: "Engkau tidak
menindas kami, kamipun tidak kauaniaja
dan tidak pernah kauterima apapun dari
seseorang djua".
5 Lalu berkatalah ia kepada mereka:
"Hari ini Jahwe mendjadi saksi lawan
kamu, dan orangNja jang terurapi
mendjadi saksi, bahwa kamu tidak
menemukan sesuatu pun dalam
tanganku". Sahut mereka: "Betul, ia
mendjadi saksi".
6 Lalu kata Sjemuel kepada rakjat:
"Djadi saksinja ialah Jahwe, jang telah
membuat Musa dan Harun dan jang
telah menghantar nenek-mojangmu
keluar dari Mesir.
7 Nah sekarang, tampillah kemuka!
Maka dihadapan hadirat Jahwe aku
mau berbantah dengan kamu perihal
segala kebadjikan Jahwe, jang telah
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diperbuatNja kepadamu dan kepada
nenek-mojangmu.
8 Setelah Jakub tiba dinegeri Mesir,
kemudian nenek-mojangmu berseru
kepada Jahwe. Lalu Jahwe mengutus
Musa dan Harun. Mereka itu mengantar
nenek-mojangmu keluar dari Mesir dan
mendudukkan mereka ditempat ini.
9 Tetapi ketika mereka lupa akan Jahwe,
Allah mereka, maka Ia menjerahkannja
kedalam tangan Sisara, panglima Hasor,
dan kedalam tangan orang2 Felesjet
dan kedalam tangan radja Moab, jang
berperang dengan mereka.
10 Lalu mereka berseru kepada Jahwe
dengan berkata: 'Kami telah berdosa,
sebab kami telah meninggalkan Jahwe
dan memudja segala Ba'al dan 'Asjtoret.
Dan kini, lepaskanlah kami dari
genggaman seteru kami, nistjaja kami
akan berbakti kepadaMu'.
11 Maka Jahwe mengutus Jerubba'al,
Bedan, Jeftah dan Sjemuel dan
melepaskan kamu dari genggaman
seteru dikelilingmu, hingga kamu dapat
hidup dengan aman sentosa.
12 Tetapi ketika kamu melihat, bahwa
Nahasj, radja bani 'Amon, mendatangi
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kamu, maka kamu berkata kepadaku:
'Djangan begitu! Seorang radja
hendaknja meradjai kami!', meskipun
Jahwe, Allahmu, adalah radjamu.
13 Nah sekarang, lihatlah radja, jang
telah kamu pilih dan telah kamu minta
itu! Sungguh, sekarang Jahwe telah
memberi kamu seorang radja.
14 Djika kamu takut akan Jahwe
dan berbakti kepadaNja, djika kamu
mendengarkan suaraNja dan tidak
mendurhaka lawan perintahNja, djika
kamu sendiri dan radjamu, jang meradjai
kamu, tetap menuruti Jahwe Allahmu,
(nistjaja baiklah djadinja dengan kamu).
15 Tetapi djika kamu tidak
mendengarkan suara Jahwe, melainkan
mendurhaka lawan perintah Jahwe,
nistjaja tangan Jahwe akan menekan
dirimu seperti nenek-mojangmu.
16 Tampillah kemuka sekali lagi dan
perhatikanlah perkara besar ini, jang
mau diperbuat Allah didepan matamu!
17 Sekarang ini musim panen gandum,
bukan? Namun aku akan menjebut
Jahwe, maka Ia akan mengadakan guruh
dan hudjan. Ketahuilah dan akuilah
kedjahatanmu jang besar, jang telah
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kamu perbuat didepan mata Jahwe,
dengan minta seorang radja bagimu.
18 Maka Sjemuel menjebut Jahwe, dan
hari itu djuga Jahwe mengadakan guruh
dan hudjan,
19 sehingga seluruh rakjat sangat
ketakutan akan Jahwe dan akan
Sjemuel. Lalu segenap rakjat berkata
kepada Sjemuel: "Berdoalah untuk
hamba2 mu ini kepada Jahwe, Allahmu,
agar kami djangan mati. Sebab pada
segala dosa kami, kami menambahkan
kedjahatan ini, jakni dengan minta
seorang radja bagi kami".
20 Maka kata Sjemuel kepada rakjat:
"Djangan takut! Betul, sudah kamu
perbuat segala kedjahatan itu. Tetapi
djangan memungkiri Jahwe dan
berbaktilah kepada Jahwe dengan
segenap hatimu.
21 Djangan memungkiriNja dengan
menuruti alang2an, jang tidak berfaedah
dan jang tidak dapat melepaskan,
djustru karena alang2an adanja.
22 Sebab Jahwe tidak akan
meninggalkan umatNja, demi NamaNja
jang agung, karena Jahwe telah
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berkenan membuat kamu mendjadi
umatNja.
23 Adapun aku ini: djauhlah kiranja
daripadaku, berdosa terhadap Jahwe
dengan berhenti minta doa untukmu!
Aku akan mengadjar kamu djalan jang
baik dan lurus.
24 Djadi, takutilah Jahwe dan hendaklah
berbakti kepadaNja dengan benar,
dengan segenap hatimu dan dengan
tulus-ichlas. Sebab, lihatlah, betapa
besarnja hal2 jang telah diperbuatNja
padamu!
25 Tetapi djika kamu berkandjang
dalam kedjahatan, nistjaja kamu akan
dihapuskan, baik kamu sendiri maupun
radjamu!".
1 Sjaul berusia sekian tahun,
ketika ia mendjadi radja, dan ia
meradjai Israil dua...... tahun.
2 Sjaul memilih bagi dirinja tigaribu
orang dari Israil: dua ribu orang ada
serta Sjaul di Mikmas dan dipegunungan
Betel dan seribu orang ada serta Jonatan
di Gibe'a Binjamin. Lain2nja dari rakjat
disuruhnja pulang kekemahnja masing2.
3 Ketika itu Jonatan memukul markas
orang2 Felesjet jang ada di Geba' dan
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orang2 Felesjet mendengar hal itu.
Tambahan pula Sjaul menjuruh tiupkan
tanduk diseluruh negeri.
4 Ketika seluruh Israil mendengar kabar
ini: "Sjaul telah memukul markas orang2
Felesjet; Israil malah membuat dirinja
djadi kebentjian orang Felesjet", maka
rakjat dikerahkan kebelakang Sjaul di
Gilgal.
5 Orang2 Felesjet berhimpun untuk
bertempur dengan Israil, jakni tiga
ribu kereta, enam ribu orang pasukan
berkuda dan pasukan berdjalan seperti
pasir ditepi laut banjaknja. Mereka
bergerak madju, lalu berkemah didekat
Mikmas, disebelah timur Bet-Awen.
6 Orang2 Israil melihat, bahwa mereka
ada dalam kesesakan dan bahwa rakjat
dipersempit dan oleh karenanja mereka
bersembunji digua, semak-duri, tjelah2
wadas, geronggang dan sumur2,
7 dan kelompok2 besar menjeberangi
sungai Jarden menudju daerah Gad dan
Gile'ad. Sjaul masih berada di Gilgal dan
segenap rakjat gementar dibelakang dia.
8 Ia bernanti tudjuh hari lamanja,
menurut djangka waktu jang
sudah (ditentukan) Sjemuel. Tetapi
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Sjemuel tidak djuga datang ke Gilgal,
walaupun rakjat bertjerai-berai dengan
meninggalkan (Sjaul).
9 Lalu kata Sjaul: "Bawalah kepadaku
kurban bakar dan kurban sjukur". Maka
ia sendiri menjampaikan kurban bakar
itu.
10 Baru sadja ia mengachiri kurban
bakar itu, tiba2 datang Sjemuel. Sjaul
keluar menjongsong dia untuk memberi
salam.
11 Tetapi kata Sjemuel: "Apakah jang
telah kauperbuat?" Sahut Sjaul: "Aku
melihat rakjat bertjerai-berai dengan
meninggalkan daku, dan karena engkau
tidak djuga datang pada waktu jang
sudah ditentukan dan orang2 Felesjet
sudah berhimpun di Mikmas,
12 maka pikirku: sekarang orang2
Felesjet akan menuruni aku, sebelum
aku memperdamaikan wadjah Jahwe.
Maka itu aku telah memberanikan diri
dan menjampaikan sendiri kurban bakar
itu".
13 Lalu kata Sjemuel kepada Sjaul:
"Bodohlah perbuatanmu ini! Sekiranja
engkau mentaati perintah Jahwe,
Allahmu, jang telah diperintahkanNja
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kepadamu, nistjaja Jahwe sekarang ini
meneguhkan keradjaanmu atas Israil
untuk selama2nja.
14 Tetapi sekarang keradjaanmu
tidak akan bertahan. Jahwe telah
mentjari bagi diriNja seseorang jang
tjotjok dengan hatiNja dan Jahwe
telah memperuntukkan dia mendjadi
pembesar atas umatNja, karena
engkau tidak mentaati apa jang telah
diperintahkan Jahwe kepadamu".
15 Lalu Sjemuel berangkat dan pergi
dari Gilgal menudju ke Gibe'a Binjamin.
Lalu Sjaul memeriksa rakjat jang masih
tinggal padanja: lebih kurang ada enam
ratus orang.
16 Adapun Sjaul dengan Jonatan,
puteranja, serta rakjat jang masih
tinggal pada mereka menetap di Gebe'a
Binjamin. Dan orang2 Felesjet berkemah
di Mikmas.
17 Dalam pada itu keluarlah barisan
pendjarah dalam tiga gerombolan
dari perkemahan orang2 Felesjet.
Gerombolan jang satu menudju ke 'Ofra
didaerah Sju'al,
18 gerombolan jang lain menudju ke
Bet-Horon dan gerombolan jang ketiga
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menudju kedjadjahan jang berhadapan
dengan Lembah Dubuk kearah padang
gurun.
19 Adapun diseluruh negeri Israil tak
terdapatlah pandai besi satupun, sebab
orang2 Felesjet berkata: "Orang2 Hibrani
djangan sampai dapat membuat pedang
dan tombak".
20 Maka itu seluruh Israil mesti turun
kepada orang2 Felesjet untuk mengasah
najamnja, pangkurnja, kapaknja atau
sabitnja masing2.
21 Biajanja ialah duapertiga misjkal
untuk najam dan pangkur dan sepertiga
untuk mengasah kapak dan untuk
memasang sabit.
22 Maka kedjadianlah, bahwa pada hari
pertempuran itu tak terdapatlah pedang
atau tombak ditangan seorangpun
dari Israil, jang menjertai Sjaul dan
Jonatan, hanja untuk Sjaul dan Jonatan,
puteranja, terdapat.
23 Satu regu pendjagaan orang2
Felesjet keluar menudju kesela gunung
Mikmas.
1 Pada suatu hari berkatalah
Jonatan, putera Sjaul, kepada
biduandanja: "Marilah kita menjeberang
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kebarisan pendjagaan orang2 Felesjet
disebelah sana (sela itu)". Hal itu tidak
diberitahukannja kepada ajahnja.
2 Adapun Sjaul duduk dipeminggiran
Gibe'a dibawah pohon delima, jang ada
di Migron. Rakjat jang menjertainja
berdjumlah lebih kurang enam ratus
orang,
3 dan Ahia bin Ahitub, saudara Ikabod
bin Pinehas bin 'Eli, imam Jahwe di Sjilo
itu, membawa efod. Rakjat itu tidak tahu
akan kepergian Jonatan.
4 Ditengah sela2 jang hendak dilalui
Jonatan untuk sampai pada barisan
pendjagaan orang2 Felesjet itu, ada
hudjung wadas disebelah sini dan
hudjung wadas disebelah sana. Jang
satu dinamakan Boses dan jang lain
Sene.
5 Hudjung wadas jang satu ada
disebelah utara, berhadapan dengan
Mikmas dan jang lain disebelah selatan,
berhadapan dengan Geba'.
6 Jonatan berkata kepada biduandanja:
"Marilah kita menjeberang kebarisan
pendjagaan orang berkulup itu. Mungkin
Jahwe mau berbuat sesuatu untuk kita.
Bagi Jahwe kan tak ada halangan untuk
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memberi kemenangan entah dengan
orang banjak entah dengan orang
sedikit".
7 Sahut biduanda itu kepadanja:
"Berbuatlah apa sadja sekehendak hati
tuanku. Hatiku adalah seperti hati tuan".
8 Lalu kata Jonatan: "Nah, kita
menjeberang menudju ke-orang2 itu
dan menjingkap diri kita bagi mereka.
9 Djika mereka berkata kepada
kita: 'Berhenti, sampai kami datang
kepadamu!', maka kita berdiri ditempat
kita dan tidak naik kearah mereka.
10 Tetapi djika mereka berkata: 'Mari
naik sadja!', maka kita naik keatas.
Sebab Jahwe sudah menjerahkan
mereka kedalam tangan kita, dan itulah
alamatnja bagi kita".
11 Ketika ke-dua2nja menjingkap dirinja
kepada barisan pendjagaan orang2
Felesjet, berkatalah orang2 Felesjet:
"Lihat itu, ada orang2 Hibrani keluar dari
lubang, tempat mereka bersembunji".
12 Dan orang2 barisan pendjagaan
itu berseru kepada Jonatan serta
biduandanja: "Mari naik sadja! Nanti
kami hadjari kamu sesuatu!" Lalu kata
Jonatan kepada biduandanja: "Naiklah
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sadja dibelakangku, sebab Jahwe sudah
menjerahkan mereka kedalam tangan
Israil!"
13 Maka Jonatan naik keatas dengan
merangkak dan biduandanja mengikuti
dia. Dan orang2 itu rebah dihadapan
Jonatan dan biduandanja dibelakangnja
membunuh mereka.
14 Pukulan pertama, jang diadakan
Jonatan serta biduandanja itu, mengenai
lebih kurang duapuluh orang.
15 Maka timbullah gementar didalam
perkemahan (dan) dipadang dan
diseluruh barisan pendjagaan dan
barisan2 pendjarah itupun gementar
pula. Bumipun bergetar dan adalah
kebingungan Allah.
16 Ketika penindjau2 Sjaul di Geba'
Binjamin melihat, bahwa keriuhan
didalam perkemahan makin lama makin
menghebat,
17 berkatalah Sjaul kepada rakjat jang
ada sertanja: "Tiliklah dan lihatlah siapa
dari antara kita jang telah pergi!" Lalu
mereka menilik dan njatalah, bahwa
Jonatan serta biduandanja tidak ada.
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kata Sjaul kepada Ahia:
"Bawalah peti Allah kemari!" Sebab pada
hari itu peti Allah ada pada Israil.
19 Sementara Sjaul berbitjara dengan
imam itu, keriuhan didalam perkemahan
orang2 Felesjet terus menghebat.
Karena itu Sjaul berkata kepada imam
itu: "Tariklah kembali tanganmu!"
20 Lalu berhimpunlah Sjaul dan rakjat
jang ada sertanja dan tibalah mereka
ditempat pertempuran dan, benar2lah,
jang satu menghunus pedang lawan jang
lain: keriuhan jang hebat sekali!
21 Maka orang2 Hibrani, jang dahulu
berhamba kepada orang2 Felesjet
dan jang naik keperkemahan bersama
dengan mereka, mendurhaka djuga
untuk bergabung dengan Israil, jang
menjertai Sjaul dan Jonatan.
22 Dan semua orang Israil, jang
bersembunji dipegunungan Efraim,
mendengar, bahwa orang2 Felesjet
sedang lari dan lalu merekapun
ikut serta dengan mereka dalam
pertempuran.
23 Demikianlah pada hari itu Israil
diselamatkan oleh Jahwe. Pertempuran
itu meluas sampai lewat Bet-Awen.
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pada hari itu orang2 Israil
berbaris, Sjaul menjumpahi rakjat,
katanja: "Terkutuklah orang jang
sebelum petang ini makan barang
sesuatu, sebelum aku membalas
dendam kepada seteruku". Maka seluruh
rakjat tidak mengetjap apa2.
25 Tetapi mereka tiba disuatu hutan,
dimana madu ada ditanah.
26 Rakjat sampai pada sarang itu
dan madunja sungguh kelimpahan.
Tetapi tak seorangpun menjampaikan
tangannja kemulut, sebab rakjat takut
akan sumpah itu.
27 Tetapi Jonatan tidak mendengar,
bahwa ajahnja menjuruh rakjat
bersumpah. Maka ia mengulurkan udjung
tongkatnja, mentjelupkannja kedalam
sarang lebah dan menjampaikan
tangannja kemulut. Lalu matanja mulai
ber-sinar2 karenanja.
28 Tetapi seorang dari antara rakjat
menegur dia dengan berkata: "Ajahmu
telah menjuruh rakjat bersumpah begini:
"Terkutuklah orang jang pada hari ini
makan barang sesuatu. Karena itu rakjat
sangat penat".
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Jonatan: "Ajahku telah
mendatangkan malapetaka atas negeri
kita. Lihat sadja, bagaimana mataku
ber-seri2, setelah aku mengetjap madu
itu barang sedikit.
30 Sekiranja rakjat hari ini makan
sesuka hatinja dari barang djarahan,
jang didapatinja dari seteru, bukankah
kekalahan orang2 Felesjet lebih besar
lagi djadinja?"
31 Pada hari itu orang2 Felesjet dipukul
dari Mikmas sampai ke Ajalon, dan rakjat
sangat penat.
32 Karena itu rakjat menjerbukan diri
pada djarahan. Mereka mengambil
domba, sapi dan anak sapi, lalu
menjembelihnja begitu sadja ditanah.
Dan rakjat mulai memakannja dengan
darahnja.
33 Ini diberitahukan kepada Sjaul:
Rakjat sedang berdosa terhadap
Jahwe dengan makan (daging dengan)
darahnja". Sahut Sjaul: "Kamu
bertjedera! Gulingkanlah kemari batu
besar kehadapanku!"
34 Lalu Sjaul berkata: "Bertjerai-berailah
di-tengah2 rakjat dan katakanlah kepada
mereka: 'Tiap2 orang harus mengantar
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lembu-djantan atau anak-dombanja
kehadapanku dan menjembelihnja disini;
maka kamu lalu dapat makan tanpa
berdosa terhadap Jahwe dengan makan
(daging serta) darahnja'. Lalu rakjat satu
demi satu mengantar lembu-djantannja,
jang telah diperolehnja, kesana dimalam
hari dan menjembelihnja disitu.
35 Maka Sjaul mendirikan sebuah
mesbah bagi Jahwe. Itulah mesbah
pertama, jang didirikannja bagi Jahwe.
36 Kemudian kata Sjaul: "Marilah kita
malam ini mengedjar orang2 Felesjet
kebawah dan merampasi mereka sampai
fadjar menjingsing. Djangan seorangpun
dari antara mereka kita sisakan!"
Maka sahut mereka: "Buatlah sadja
sekadar dipandang baik oleh baginda!"
"Tetapi imam itu berkata: "Baiklah kita
menghadap Allah dahulu!"
37 Karena itu Sjaul menanjai Jahwe:
"Akan kukedjarkah orang2 Felesjet itu?
Akan Kauserahkan kedalam tangan
Israilkah mereka itu? Tetapi pada hari itu
Ia tidak mendjawab kepadanja.
38 Maka Sjaul berkata: "Hai pemimpin2
rakjat, datanglah kamu sekalian kemari
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dan selidikilah baik2 dengan apa dosa ini
terdjadi pada hari ini.
39 Demi Jahwe hidup, jang
menjelamatkan Israil itu, meski
halnja mengenai anakku Jonatan
sekalipun, nistjaja ia akan mati". Tetapi
tak ada seorangpun dari seluruh rakjat
jang mendjawab.
40 Lalu katanja kepada segenap Israil:
"Berdirilah kamu disebelah sana;
aku dan anakku Jonatan akan berdiri
disebelah sini". Maka sahut rakjat
kepada Sjaul: "Buatlah sadja sekadar
dipandang baik oleh baginda".
41 Sjaul lalu berkata: "Jahwe, Allah
Israil, mengapa gerangan hari ini Engkau
tidak mendjawab kepada hambaMu?
Djika kesalahan ada padaku atau pada
anakku Jonatan, ja Jahwe, Allah Israil,
berikanlah Urim, tetapi djika kesalahan
itu pada Israil umatMu, berikanlah
Tummim!" Sjaul dan Jonatan kena,
sedang rakjat luput.
42 Maka kata Sjaul: "Buangkanlah
sekarang undi diantara aku dengan
anakku Jonatan!" Maka kenalah Jonatan.
43 Lalu berkatalah Sjaul kepada
Jonatan: "Beritahukanlah kepadaku apa
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jang telah kauperbuat!" Maka Jonatan
memberitahukan kepadanja: "Dengan
udjung tongkat jang ada ditanganku,
aku telah mengetjap madu barang
sedikit. Aku sini, aku bersedia mati".
44 Maka kata Sjaul: "Semoga Allah
berbuat ini dan menambahkan itu
kepadaku! Engkau tidak boleh tidak
mati, Jonatan!"
45 Tetapi rakjat berkata kepada Sjaul:
"Haruskah Jonatan mati, jang sudah
memperoleh kemenangan jang besar
ini di Israil? Se-kali2 tidak! Demi Jahwe
hidup, tak sehelai rambutnjapun akan
gugur ketanah, sebab pada hari ini
ia telah berbuat dengan pertolongan
Jahwe". Demikianlah Jonatan dibebaskan
oleh rakjat dan tidak djadi mati.
46 Lalu Sjaul menghentikan pengedjaran
orang2 Felesjet dan orang2 Felesjet
pulang kenegerinja.
47 Demikianlah Sjaul memiliki keradjaan
atas Israil. Ia berperang dengan segala
seterunja keliling: dengan Moab, dengan
bani 'Amon, dengan Edom, dengan
radja Soba dan dengan orang2 Felesjet.
Kemanapun ia pergi, ia memperoleh
kemenangan.
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melakukan perbuatan2 gagahberani, memukul 'Amalek dan
melepaskan Israil dari genggaman para
pendjarahnja.
49 Adapun putera2 Sjaul ialah Jonatan,
Jisjwi Malkisjua'. Jang tua antara kedua
puterinja bernama Merab dan jang muda
Mikal.
50 Isteri Sjaul bernama Ahino'am binti
Ahima'as. Panglimanja bernama Abner,
bin Ner, paman Sjaul.
51 Sebab Kisj, ajah Sjaul, dan Ner, ajah
Abner, adalah anak Abiel.
52 Perang dengan orang2 Felesjet
adalah berat selama Sjaul hidup. Tiap2
kali Sjaul melihat orang jang gagah
perkasa atau orang jang tampan, ia
menggabungkan orang itu dengan
dirinja.
1 Sjemuel berkata kepada Sjaul:
"Aku ini telah diutus Jahwe untuk
mengurapi engkau djadi radja atas
umatNja, atas Israil. Nah sekarang,
dengarkanlah suara sabda Jahwe.
2 Demikianlah sabda Jahwe Balatentara:
"Aku sudah mau membalas apa jang
telah diperbuat 'Amalek kepada Israil,
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dengan menghadangnja, ketika mereka
keluar dari Mesir.
3 Nah sekarang, pergilah dan pukullah
'Amalek dan harus kauharamkan
segala miliknja. Tidak bolehlah
engkau mengasihaninja. Engkau harus
membunuh prija, wanita, anak dan baji,
lembu-djantan dan domba, unta dan
keledai!"
4 Sjaul mengerahkan rakjat dan
memeriksa mereka di Telam; djumlahnja
ada duaratus ribu orang pasukan
berdjalan dan sepuluh ribu orang Juda.
5 Ketika Sjaul madju sampai
kekota 'Amalek, maka ia memasang
pengadangan dilembah.
6 Lalu kata Sjaul kepada bani Kain:
"Pergilah dari sini, djauhkanlah dirimu
dan mundurlah dari orang2 'Amalek;
kalau tidak, nanti kamu kutumpas
bersama dengan mereka, padahal kamu
itu telah merelai segala bani Israil, ketika
mereka keluar dari Mesir". Karena itu
orang2 Kain mendjauhkan dirinja dari
'Amalek.
7 Maka Sjaul memukul 'Amalek dari
Hawila sampai ke Sjur, jang terletak
disebelah timur Mesir.
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radja 'Amalek, ditawannja
hidup2, tetapi segenap bangsa itu
ditewaskannja dengan mata pedang,
akan melaksanakan kutuk itu.
9 Tetapi Sjaul serta rakjatnja
mengasihani Agag dan domba
serta sapi jang terbaik dan jang sangat
tambun dan anak-domba, ringkasnja
se-gala2nja jang baik adanja. Mereka
tidak mau mengharamkan kesemuanja
itu, tetapi semua barang jang terhina
dan jang terbuang diharamkannja.
10 Maka disampaikanlah sabda Jahwe
kepada Sjemuel:
11 "Aku menjesal, sudah meradjakan
Sjaul; sebab ia telah berpaling
daripadaKu dan tidak menepati
sabdaKu". Karena itu Sjemuel sangat
sedih dan semalam2an ia berseru
kepada Jahwe.
12 Pagi2 Sjemuel bertolak untuk
menemui Sjaul, tetapi orang
memberitahukan kepada Sjemuel:
"Sjaul sudah pergi ke Karmel, untuk
menegakkan tugu-peringatan bagi
dirinja. Kemudian ia berbelok dan
melandjutkan perdjalanannja dan turun
ke Gilgal".

1 Samuel 15.13–18
13 Ketika

70

Sjemuel sampai kepada
Sjaul, berkatalah Sjaul kepadanja:
"Terberkatilah engkau oleh Jahwe! Aku
sudah menepati sabda Jahwe".
14 Tetapi Sjemuel berkata: "Apa
gerangan embik domba jang sampai
ketelingaku ini, dan uak lembu djantan
jang kudengar ini?"
15 Sahut Sjaul: "Itu sudah dibawa
dari orang2 'Amalek. Rakjat telah
mengasihani domba dan lembu terbaik
untuk dikurbankan kepada Jahwe,
Allahmu, tetapi jang lain2 telah kami
haramkan".
16 Lalu kata Sjemuel kepada Sjaul:
"Diam! Biar kuberitahu apa jang
telah disabdakan Jahwe kepadaku
tadi malam". Sahut Sjaul kepadanja:
"Katakan sadja!"
17 Maka kata Sjemuel: "Meskipun
engkau itu ketjil dalam pandanganmu
sendiri, bukankah engkau sudah
mendjadi kepala suku2 Israil?
18 Jahwe telah mengurapi engkau djadi
radja atas Israil dan Ia telah mengutus
engkau dengan bersabda: 'Pergilah,
engkau harus mengenakan kutuk pada
para pendosa, jaitu 'Amalek, dan engkau
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harus berperang dengan mereka sampai
mereka kautumpas habis".
19 Mengapa gerangan engkau tidak
mendengarkan suara Jahwe, tetapi
menerpa djarahan dan membuat apa
jang durdjana dimata Jahwe?"
20 Sahut Sjaul kepada Sjemuel: "Aku
kan telah mendengarkan suara Jahwe!
Aku telah pergi kemana aku telah
diutus Jahwe. Agag, radja 'Amalek,
telah kubawa kemari, dan aku telah
mengenakan kutuk pada 'Amalek.
21 Tetapi rakjat telah mengambil
dari djarahan itu domba dan lembu
djantan, jaitu jang terbaik dari apa jang
diharamkan itu, untuk dikurbankan di
Gilgal kepada Jahwe, Allahmu".
22 Tetapi Sjemuel berkata: "Sungguhkah
Jahwe berkenan akan kurban bakar dan
kurban, sebagaimana Ia berkenan akan
dengar2an orang kepada sabda Jahwe?
Dengan sesungguhnja, dengar2an itu
lebih baik dari kurban, kepatuhan itu
lebih baik dari lemak domba djantan.
23 Dosa hubatanlah durhaka itu,
kedjahatan terafimlah kedegilan! Karena
engkau sudah menolak sabda Jahwe,
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maka Jahwepun menolak engkau pula
sebagai radja!".
24 Lalu kata Sjaul kepada Sjemuel:
"Aku sudah berdosa, sebab aku sudah
melanggar firman Jahwe dan pesanmu.
Aku takut kepada rakjat dan telah
mendengarkan suara mereka.
25 Sekarang sudilah mengampuni
dosaku dan kembalilah sertaku, agar
aku bersembah sudjud kepada Jahwe".
26 Tetapi sahut Sjemuel kepada Sjaul:
"Aku tidak mau kembali sertamu; sebab
engkau sudah menolak sabda Jahwe,
maka Jahwepun menolak engkau pula
sebagai radja atas Israil!"
27 Lalu Sjemuel berbalik hendak pergi.
Tetapi (Sjaul) memegang puntja mantol
Sjemuel, dan tertjariklah itu.
28 Maka kata Sjemuel kepadanja: "Hari
ini Jahwe mentjarik keradjaan atas Israil
daripadamu dan memberikannja kepada
temanmu, jang lebih baik daripadamu!
29 Dan lagi: Kedjajaan Israil tidak
pernah berdusta dan menjesal, sebab Ia
bukan manusia, sehingga Ia menjesal".
30 Tetapi (Sjaul) berkata: "Betul, aku
sudah berdosa, tetapi untuk sementara
hormatilah aku dihadapan kaum tua2
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rakjatku dan dihadapan Israil, dan
kembalilah sertaku, agar aku bersembah
sudjud kepada Jahwe, Allahmu".
31 Lalu Sjemuel kembali menjertai Sjaul
dan Sjaul bersembah sudjud kepada
Jahwe.
32 Lalu kata Sjemuel: "Bawalah
kepadaku Agag, radja 'Amalek itu!"
Dengan melawan datanglah Agag
kepadanja. Dan Agag berkata: "Dengan
sesungguhnja, mati jang pahit sudah
berlalu".
33 Tetapi Sjemuel menjahut: "Seperti
pedangmu sudah mendjadikan wanita2
tak beranak, demikianpun tak beranak
lagi ibumu diantara wanita2". Lalu
Sjemuel me-motong2 Agag dihadapan
hadirat Jahwe di Gilgal.
34 Kemudian Sjemuel pergi ke Rama,
sementara Sjaul pulang kerumahnja di
Gibe'a-Sjaul.
35 Sampai dengan hari adjalnja Sjemuel
tidak pernah melihat Sjaul lagi. Sungguh,
ia sangat berdukatjita atas Sjaul, tetapi
Jahwe menjesal sudah meradjakan Sjaul
atas Israil.
1 Jahwe bersabda kepada
Sjemuel: "Berapa lamakah
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engkau masih berdukatjita atas Sjaul,
padahal sudah Kutolak sebagai radja
atas Israil? Isilah tandukmu dengan
minjak dan pergilah. Aku mengutus
engkau kepada Jisjai, orang Betlehem
itu, sebab Aku sudah memilih bagiKu
seorang radja dari antara anak2nja".
2 Tetapi sahut Sjemuel: "Bagaimana
aku dapat pergi? Sjaul akan
mendengarnja dan lalu aku dibunuhnja".
Sahut Jahwe: "Ambillah anak sapi
sertamu dan katakanlah ini: 'Untuk
mempersembahkan kurban kepada
Jahwe, aku datang'.
3 Kemudian undanglah Jisjai kekurban
itu. Maka Aku sendiri hendak
memberitahukan kepadamu apa
jang harus kauperbuat. Haruslah
kauurapi bagiKu orang jang hendak
Kukatakan kepadamu".
4 Sjemuel membuat apa jang dikatakan
Jahwe. Ketika ia sampai di Betlehem, ia
disambut kaum tua2 kota itu dengan
gementar. Mereka bertanja: "Gelagat
baikkah kedatanganmu?"
5 Djawab Sjemuel: "Gelagat baik!
Aku datang untuk mempersembahkan
kurban kepada Jahwe! Sutjikanlah
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dirimu, lalu datanglah sertaku kekurban
itu!" Maka ia menjutjikan Jisjai dengan
anak2nja dan mengundang mereka
kekurban itu.
6 Ketika mereka itu tiba, dilihatnja Eliab
dan pikirnja: "Sudah pasti, dihadapan
hadirat Jahwe berdirilah orangNja jang
terurapi!"
7 Tetapi Jahwe bersabda kepada
Sjemuel: "Djangan memandang rupanja
atau tinggi perawakannja, sebab ia
Kutolak! Sebab Allah tidak melihat
sebagaimana manusia melihat. Manusia
melihat lahirnja sedang Jahwe melihat
batinnja".
8 Kemudian Jisjai memanggil Abinadab
dan memperkenalkan dia dengan
Sjemuel. Tetapi katanja: "Inipun tidak
dipilih Jahwe pula!"
9 Lalu Jisjai memperkenalkan Sjama,
tetapi ia berkata: "Inipun tidak dipilih
Jahwe djua!"
10 Demikianlah Jisjai memperkenalkan
ketudjuh anaknja, tetapi Sjemuel
berkata kepada Jisjai: "Tak satupun dari
antara mereka ini dipilih Jahwe".
11 Lalu kata Sjemuel kepada Jisjai:
"Inikah semua puteramu?" Djawabnja:
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"Tinggal jang bungsu sadja; ia sedang
menggembalakan kawanan". Maka kata
Sjemuel: kepada Jisjai: "Suruhlah orang
memanggil dia, sebab kita tidak akan
duduk makan, sebelum dia itu datang
kemari!"
12 Maka Jisjai menjuruh orang
mendatangkannja. Ia itu ke-merah2an,
teruna jang elok wadjahnja dan tampan
sosok tubuhnja. Kini Jahwe bersabda:
"Berdirilah, urapilah dia!"
13 Maka Sjemuel mengambil tanduk
berisi minjak itu, lalu mengurapi dia
di-tengah2 saudara2nja. Semendjak hari
itu roh Jahwe mempengaruhi Dawud.
Sjemuel lalu berangkat dan pulang ke
Rama.
14 Tetapi roh Jahwe sudah mundur
daripada Sjaul dan roh buruk jang
datang dari Jahwe mengedjutkan dia.
15 Karena itu para pendjawatnja berkata
kepada Sjaul: "Lihatlah, bagaimana
roh Allah jang buruk itu mengedjutkan
baginda.
16 Hendaklah baginda bertitah, maka
hamba2, jang menolong baginda, akan
mentjarikan seseorang jang pandai
memetik ketjapi. Tiap2 kali roh Allah
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jang buruk itu mendjatuhi baginda,
maka ia akan memetik dan itu akan
membaikkan baginda".
17 Lalu Sjaul bertitah kepada para
pendjawatnja: "Baiklah kamu mendapat
bagiku seseorang jang memetik dengan
baik, lalu datangkanlah kepadaku".
18 Salah seorang pendjawat berdjawab,
katanja: "Hamba telah melihat seorang
anak Jisjai, orang Betlehem itu; ia
pandai memetik. Ia seorang jang gagah
perkasa, peradjurit, mahir bitjara, lagi
bagus perawakannja dan Jahwe ada
sertanja!"
19 Sjaul lalu mengirim pesuruh kepada
Jisjai untuk mengatakan kepadanja:
"Suruhlah anakmu Dawud, jang ada
pada kawanan, kepadaku!"
20 Maka Jisjai mengambil roti lima buah,
anggur sekirbat dan kambing-djantan
seekor dan dengan perantaraan anaknja
Dawud dikirimkannja kepada Sjaul.
21 Demikianlah Dawud datang kepada
Sjaul dan berhamba kepadanja. (Sjaul)
sangat mengasihi dia, sehingga mendjadi
biduandanja.
22 Lalu Sjaul mengirim kabar kepada
Jisjai, katanja: "Biarlah Dawud tetap
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tinggal dihadapanku, sebab aku
berkenan padanja".
23 Tiap2 kali roh Allah itu mendjatuhi
Sjaul, maka Dawud mengambil ketjapi
dan memetiknja. Dan itu meringankan
Sjaul serta membaikkannja dan roh
buruk itu mundur daripadanja.
1 Orang2 Felesjet menghimpunkan
angkatan perangnja. Mereka
berhimpun dekat Soko, jang termasuk
negeri Juda, dan berkemah antara Soko
dan 'Azeka, di Efes-damim.
2 Djuga Sjaul dan orang2 Israil
berhimpun. Mereka berkemah di Lembah
Berangan dan berikat-perang terhadap
orang2 Felesjet.
3 Orang2 Felesjet menduduki
pegunungan disebelah sini dan
Israil pegunungan disebelah sana dan
lemah itu ada ditengahnja.
4 Maka keluarlah seorang pendekar dari
perkemahan Felesjet, namanja Goljat
dari Gat. Adapun tingginja enam hasta
dan sedjengkal.
5 Ia memakai ketopong perunggu diatas
kepalanja dan mengenakan lemena.
Lemena itu beratnja lima ribu misjkal
perunggu.
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memakai muzah perunggu
pada kakinja dan diatas pundaknja ada
lembing perunggu.
7 Batang tombaknja miring dengan
pesa tenun, mata tombaknja enam
ratus misjkal besi beratnja. Pembawa
djebangnja berdjalan didepannja.
8 (Goljat) berdiri dan berteriak kepada
ikatan2perang Israil: "Buat apa kamu
keluar hendak berikat-perang? Bukankah
aku ini orang Felesjet dan kamu itu budak
Sjaul? Pilih sadja bagimu seseorang dan
hendaknja ia turun kepadaku!
9 Djika orang itu sanggup berdjuang
dengan daku dan memukul aku, maka
kami ini akan mendjadi budakmu; tetapi
djika aku menang dan memukul dia,
maka kamu mendjadi budak kami dan
menghamba kami!"
10 Kata orang Felesjet itu lagi: "Hari
ini aku telah menghina ikatan2perang
Israil. Berikanlah seseorang kepadaku,
maka kami mau mengadakan aduan!"
11 Mendengar kata orang Felesjet itu,
maka tjemaslah Sjaul serta seluruh Israil
dan sangat ketakutan.
12 Adapun Dawud adalah anak seorang
Efrata dari Betlehem di Juda, jang
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bernama Jisjai dan jang mempunjai
delapan anak. Pada masa Sjaul orang
tadi sudah tua dan sudah landjut
umurnja.
13 Ketiga anak tertua Jisjai ikut
Sjaul dalam pertempuran. Adapun nama
ketiga anak jang ikut dalam pertempuran
itu ialah: jang sulung Eliab, jang kedua
Abinadab dan jang ketiga Sjama.
14 Dawudlah jang bungsu dan ketiga
anak tertua itu telah mengikuti Sjaul.
15 Dawud pergi-pulang dari Sjaul untuk
menggembalakan kawanan bapaknja di
Betlehem.
16 Pagi dan petang orang Felesjet tadi
mendekat dan demikian bertahanlah ia
sudah empat puluh hari lamanja.
17 Jisjai berkata kepada Dawud,
anaknja: "Ambillah efa gandum
panggang ini dan sepuluh buah roti
itu untuk kakak2mu dan pergilah
ber-gegas2 keperkemahan kepada
kakak2mu.
18 Dan sepuluh potong kedju itu
haruslah kaubawa kepada pemimpin
seribu orang. Tanjakanlah keadaan
kakak2mu dan bawalah pulang suatu
tanda-bukti dari mereka.
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itu sedang bertempur
bersama Sjaul dan segala orang Israil
di Lembah Berangan dengan orang2
Felesjet.
20 Pagi2 benar Dawud bangun dan
menjerahkan kawanan itu kepada
seorang pendjaga, lalu mengangkat
barangnja dan pergi, sebagaimana
disuruh Jisjai. Ia tiba ditempat
perkemahan ketika angkatan perang
keluar untuk berikat-perang dan orang
meneriakkan pekik perdjuangan.
21 Lalu Israil dan orang2 Felesjet
berikat-perang ber-hadap2an.
22 Maka Dawud menjerahkan barangnja
kepada pendjaga kulakasar, lalu
ber-gegas2 menudju keikatan perang.
Setibanja disana, ia lalu bertanja kepada
kakak2nja perihal keadaan mereka.
23 Tengah ia berbitjara dengan mereka,
naiklah dari ikatan-perang Felesjet
pendekar itu. -- Namanja Goljat, orang
Felesjet dari Gat - Ia berkata seperti tadi
dan Dawud mendengar hal itu.
24 Melihat orang itu, semua Israil lari
dari hadapannja dan sangat ketakutan.
25 Kata seorang Israil: "Sudah
melihatkah kamu orang jang naik itu? Ia
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naik untuk menghina Israil! Orang jang
memukul dia, akan sangat dikajakan
oleh radja; puterinjapun akan diberikan
kepadanja dan keluarga bapaknja akan
diketjualikan dari padjak dan rodi di
Israil".
26 Maka kata Dawud kepada orang2 jang
berdiri didekatnja: "Akan diapakankah
orang jang memukul orang Felesjet
disana dan melenjapkan kehinaan Israil
itu? Siapa gerangan orang Felesjet
jang berkulup itu, sampai ia berani2
menghina ikatan-perang Allah jang
hidup?"
27 Lalu rakjat berkata kepadanja,
sebagaimana sudah dikatakan tadi:
"Demikianlah akan diperbuat pada orang
jang memukul dia itu!"
28 Eliab, kakaknja jang sulung,
mendengar ia berbitjara dengan orang2
itu. Maka Eliab marah2 kepada Dawud
dan berkatalah ia: "Untuk apa sebetulnja
engkau turun kemari? Dan kepada
siapakah telah kauserahkan domba2
seberapa itu dipadang gurun? Aku tahu
gegabahmu dan hatimu jang durdjana:
engkau turun kemari untuk melihat
pertempuran!"
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Dawud: "Apakah kuperbuat?
Bukankah itu hanja pertanjaan sadja?"
30 Maka Dawud berpaling daripadanja
kepada orang lain dan menanjakan jang
sama. Dan orang2 mendjawab seperti
tadi.
31 Orang mendengar apa jang dikatakan
Dawud dan lalu diberitahukannja kepada
Sjaul, jang segera menjuruh Dawud
datang.
32 Maka kata Dawud kepada Sjaul:
"Djanganlah orang tawarhati karena dia
itu. Hambamu ini mau pergi berdjuang
dengan orang itu".
33 Sahut Sjaul kepada Dawud: "Tak
dapatlah engkau menghadapi orang
Felesjet itu untuk berdjuang dengannja.
Engkau masih muda, sedang orang itu
peradjurit sedjak masa mudanja".
34 Tetapi djawab Dawud kepada Sjaul:
"Bila hamba menggembalakan domba2
bapaknja dan lalu ada singa atau
beruang datang untuk merampas seekor
anak domba dari kawanan itu,
35 maka hamba mengedjar singa itu dan
memukulnja serta melepaskan (anak
domba itu) dari dalam mulutnja. Dan
kalau ia itu mau melawan hamba, maka
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hamba pegang surainja lalu hamba
pukul sampai mati".
36 Lagi (ia menjambung): "Hamba telah
memukul singa dan beruang dan dengan
orang Felesjet jang berkulup itu djadinja
akan seperti dengan satu dari antaranja
sebab ia menghina ikatan-perang Allah
jang hidup!
37 Dan lagi Dawud berkata: "Jahwe
jang sudah melepaskan hamba dari
tjengkeraman singa dan beruang, Iapun
akan melepaskan hamba pula dari
tangan orang Felesjet itu!" Lalu kata
Sjaul kepada Dawud: "Pergi sadja!
Semoga Jahwe menjertai engkau!".
38 Maka Sjaul mengenakan pakaiannja
sendiri pada Dawud, menaruh ketopong
perunggu diatas kepalanja dan
mengenakan lemena padanja.
39 Ia menjabuki Dawud dengan
pedangnja diatas pakaiannja. Tetapi ia
itu tidak sanggup bergerak, sebab belum
pernah ia mentjoba pakai itu. Karena itu
Dawud berkata kepada Sjaul: "Hamba
tidak dapat bergerak dengan barang
ini, hamba belum pernah mentjoba
pakai jang demikian ini". Lalu Dawud
menanggalkannja.
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mengambil tongkat
ditangannja, memilih lima buah batu
litjin dari dalam anak-sungai dan
menaruh itu kedalam kantungnja jakni didalam buntilnja-,lalu dengan
pengumban ditangannja ia menghampiri
orang Felesjet itu.
41 Orang Felesjet itu makin lama makin
mendekati Dawud dengan pembawa
djebangnja didepannja.
42 Tetapi ketika orang Felesjet
menoleh dan melihat Dawud, maka
ia menghinakan dia, karena ia masih
muda, ke-merah2an dan elok rupanja.
43 Maka berkatalah orang Felesjet
itu kepada Dawud: "Andjingkah aku
ini, maka engkau datang kepadaku
dengan tongkat?" Orang Felesjet itu lalu
mengutuk Dawud demi dewatanja.
44 Berkatalah orang Felesjet itu kepada
Dawud: "Ajuh kemari! Nanti biar
dagingmu kuberikan kepada unggas
diudara dan binatang dipadang!"
45 Tetapi sahut Dawud kepada orang
Felesjet itu: "Engkau datang kepadaku
dengan pedang, tombak dan lembing,
tetapi aku menghadapi engkau atas
nama Jahwe Balatentara, Allah segenap
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ikatan-perang, Israil, jang telah
kauhinakan.
46 Hari ini Jahwe akan menjerahkan
dikau kedalam tanganku. Aku akan
memukul engkau, memenggal kepalamu
dan majat2 angkatan perang Felesjet
pada hari ini djuga akan kuberikan
kepada unggas diudara dan margasatwa
dinegeri. Nistjaja seluruh bumi akan
mengetahui, bahwa ada Allah pada
Israil.
47 Dan segenap himpunan ini akan
mengetahui djuga, bahwa Jahwe
menjelamatkan bukannja dengan
pedang atau tombak, melainkan
bahwa Jahwe adalah berkuasa atas
pertempuran dan bahwa Ia akan
menjerahkan kamu kedalam tangan
kami".
48 Ketika orang Felesjet itu berangkat
hendak pergi memapas Dawud, maka
ber-gegas2lah Dawud dan lari dari dalam
ikatan perang memapas orang Felesjet
itu.
49 Dawud memasukkan tangan kedalam
kantungnja, mengambil sebuah batu
dari dalamnja, lalu mengumban (batu)
itu. Ia mengenai dahi orang Felesjet
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itu. Batu itu menembus dahinja dan ia
djatuh tersungkur ketanah.
50 Demikianlah Dawud menggagahi
orang Felesjet itu dengan umban dan
batu; ia mengenai orang Felesjet itu dan
menewaskannja, pada hal Dawud tidak
membawa pedang sertanja.
51 Lalu Dawud ber-lari2, berdiri pada
orang Felesjet itu, mengambil pedangnja
sendiri, jang dihunusnja dari sarung, lalu
menewaskannja dan mengerat kepalanja
dengan (pedang) itu. Melihat djagoannja
sudah tewas, orang2 Felesjet melarikan
diri.
52 Tetapi seketika itu djuga berangkatlah
orang2 Israil dan Juda, meneriakkan
pekik perdjuangan dan mengedjar
orang2 Felesjet sampai kedekat Gat
dan didepan pintu2 gerbang 'Ekron:
dan orang Felesjet jang tewas itu,
bergelimpangan didjalan dari Sja'araim
sampai ke Gat dan 'Ekron.
53 Kemudian kembalilah bani Israil
dari pemburuan orang2 Felesjet dan
mendjarahi perkemahan mereka.
54 Dawud mengambil kepala orang
Felesjet itu dan membawanja ke
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Jerusjalem, tetapi sendjata2nja
ditaruhnja dalam kemahnja sendiri.
55 Melihat Dawud keluar memapas
orang Felesjet itu, bertanjalah Sjaul
kepada Abner, panglima tentara: "Anak
siapa gerangan anak itu, Abner?"
Djawab Abner: "Demi baginda hidup,
seri baginda, hamba tidak tahu!"
56 Karena itu radja bertitah:
"Tanjakanlah, anak siapakah anak
itu".
57 Ketika Dawud pulang dari memukul
orang Felesjet itu, maka Abner
mendjemput dia dan menghantar dia
menghadap Sjaul, sedang kepala orang
Felesjet itu masih ditangannja.
58 Sjaul lalu bertanja kepadanja: "Anak
siapakah engkau itu, nak?" Djawab:
Dawud "Anak hamba baginda Jisjai,
orang Betlehem".
1 Setelah ia mengachiri
pembitjaraannja dengan
Sjaul, maka Jonatan terasa terikat
hatinja oleh Dawud dan Jonatan
mengasihi dia seperti dirinja sendiri.
2 Pada hari itu djua Sjaul mengambil dia
padanja dan tidak memperkenankan dia
pulang kerumah bapaknja.
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dan Dawud mengikat
perdjandjian, karena (Jonatan)
mengasihi dia seperti dirinja sendiri.
4 Jonatan menanggalkan mantolnja,
jang tengah dipakainja, lalu
memberikannja kepada Dawud, djuga
pakaiannja, sampai dengan pedangnja,
busurnja dan ikat-pinggangnja.
5 Bila Dawud keluar, maka berhasillah
ia, kemanapun ia disuruh oleh Sjaul.
Dari sebab itu Sjaul mengangkat dia
mendjadi pemimpin peradjurit dan
seluruh rakjat sampai para pendjawat
Sjaul berkenan padanja.
6 Ketika mereka datang kembali, waktu
Dawud pulang dari memukul orang
Felesjet itu, datanglah dari segala kota
Israil wanita2 menjongsong radja Sjaul
untuk bernjanji sambil menari berbaris,
diiringi dengan rebana, sorak sorai dan
kerintjing.
7 Dan wanita2 itu, sambil menari,
melambungkan njanjian ber-ganti2,
jakni: "Sjaul telah memukul ber-ribu2
orang, tetapi Dawud memukul ber-laksa2
orang!"
8 Sjaul sangat murka karenanja, dan
hal itu tidak berkenan padanja. Katanja:
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"Dawud diberi mereka ber-laksa2,
sedang aku ini hanja ber-ribu2 sadja;
kurang keradjaan sadja!"
9 Semendjak hari itu Sjaul mentjurigai
Dawud.
10 Keesokan harinja roh Allah jang
buruk itu memasuki Sjaul, sehingga
ia mengigau ditengah rumah. Lalu
Dawud sebagaimana biasanja memetik
(ketjapi). Sjaul memegang tombak
ditangannja.
11 Sjaul mentjampakkan tombak itu dan
berkata: "Baiklah Dawud kutohokkan
pada dinding!" Tetapi Dawud mengelak
daripadanja sampai dua kali.
12 Sjaul takut terhadap Dawud, karena
Jahwe ada sertanja, pada hal mundur
daripada Sjaul sendiri.
13 Karena itu ia mendjauhkan Dawud
dari lingkungannja dengan mengangkat
dia mendjadi pemimpin seribu orang,
sehingga Dawud keluar-masuk
mengepalai rakjat.
14 Adapun Dawud berhasil dalam segala
usahanja, sebab Jahwe ada sertanja.
15 Dengan melihat ia sangat berhasil,
maka Sjaul chawatir terhadapnja.
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Dawud dikasihi oleh seluruh
Israil dan Juda, karena ia keluar-masuk
mengepalai mereka.
17 Berkatalah Sjaul kepada Dawud:
"Lihatlah ini Merab, puteriku jang sulung.
Ia akan kuberikan kepadamu akan
isterimu, asal engkau membuktikan
dirimu selaku orang gagah-berani dan
mendjalankan pertempuran Jahwe".
Karena Sjaul berpikir: "Djangan aku
sendiri menangani dia, melainkan orang2
Felesjet hendaknja menanganinja".
18 Tetapi sahut Dawud: "Siapakah
gerangan hambamu ini dan apa
gerangan (arti) turunan hamba, marga
bapak hamba, maka hamba didjadikan
menantu radja?"
19 Tetapi waktu Merab, puteri Sjaul
itu, sebetulnja harus diberikan kepada
Dawud, maka ia diberikan kepada
'Adriel, orang Mehola, akan isterinja.
20 Tetapi Mikal, puteri Sjaul, djatuh
tjinta kepada Dawud. Ketika hal itu
diberitahukan kepada Sjaul, maka
baiklah itu dimatanja.
21 Karena pikir Sjaul: "Akan kuberikan
ia kepadanja, tetapi ia harus mendjadi
perangkap baginja dan orang2 Felesjet
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harus menangani dia". Maka sampai dua
kali Sjaul berkata kepada Dawud: "Hari
ini engkau akan mendjadi menantuku".
22 Lalu Sjaul menjuruh para
pendjawatnja: "Berbitjaralah diam2
dengan Dawud dan katakanlah
kepadanja: 'Dengan sesungguhnja
radja berkenan kepadamu dan para
pendjawatnja mengasihi engkau. Baiknja
engkau mendjadi menantu radja sadja".
23 Maka para pendjawat Sjaul
membisikkan kesemuanja itu ketelinga
Dawud, tetapi Dawud menjahut:
"Perkara remehkah, menurut sangkamu,
mendjadi menantu radja itu? Aku ini
hanja orang miskin dan rendah sadja".
24 Lalu para pendjawat Sjaul
memberitahukan kepadanja:
"Demikianlah sudah dikatakan
Dawud".
25 Maka kata Sjaul: "Ini harus kamu
katakan kepada Dawud: 'Radja tidak
menjukai mahar, melainkan seratus
kulup orang2 Felesjet untuk membalas
dendam kepada seteru baginda". Sebab
Sjaul berminat mendjatuhkan Dawud
dengan tangan orang2 Felesjet.
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para Pendjawat mengatakan
kata2 ini kepada Dawud, maka baiklah
itu dimatanja untuk mendjadi menantu
radja. Djangka waktu belum berlalu.
27 Dawud berangkat dan pergilah ia
bersama dengan orang2nja dan ia
memukul dua ratus orang dari antara
orang2 Felesjet. Dawud membawa
pulang kulup mereka - jang dibilang
dihadapan radja - untuk mendjadi
menantu radja. Lalu Sjaul memberikan
Mikal, puterinja, kepada dia akan
isterinja.
28 Ketika Sjaul melihat dan memahami,
bahwa Jahwe menjertai Dawud dan
bahwa Mikal, puteri Sjaul, mengasihi
Dawud,
29 maka Sjaul makin takut terhadap
Dawud dan ia menjeterui Dawud selama
seluruh hidupnja.
30 Sebab apabila para pemimpin
Felesjet keluar, maka Dawud, tiap2 kali
mereka keluar, lebih berhasil dari semua
pendjawat Sjaul lainnja dan namanjapun
sangat harum pula.
1 Sjaul mengatakan kepada
Jonatan, puteranja, dan kepada
para pendjawatnja, bahwa ia berminat
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untuk membunuh Dawud. Tetapi
Jonatan, putera Sjaul, sangat berkenan
pada Dawud.
2 Karena itu Jonatan memberitahu
Dawud, katanja: "Ajahku, Sjaul,
mentjari membunuh engkau. Maka itu
hati2lah besok pagi. Tinggallah dalam
persembunjian dan sembunjikanlah
dirimu.
3 Aku sendiri akan keluar dan berdiri
disamping ajahku dipadang, tempat
engkau berada. Maka aku akan
membitjarakan perihal dirimu dengan
ajah, dan djika aku sudah tahu sesuatu,
lalu hendak kuberitahukan kepadamu".
4 Jonatan berbitjara baik mengenai
Dawud kepada Sjaul dengan berkata
kepadanja: "Djanganlah baginda
berdosa kepada Dawud, hamba baginda
itu. Ia tidak berdosa terhadap baginda,
melainkan besar djasanja untuk baginda.
5 Ia telah mempertaruhkan djiwanja,
ia telah memukul orang Felesjet itu
dan Jahwepun telah mengadakan
kemenangan besar untuk seluruh Israil;
baginda telah melihat sendiri dan
bersukatjita djuga. Untuk apa gerangan
baginda mau berdosa kepada darah,
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jang tak bersalah, dengan membunuh
Dawud setjara tak se-mena2?"
6 Sjaul mendengarkan suara Jonatan,
lalu bersumpah: "Demi Jahwe hidup, ia
tidak djadi mati".
7 Maka Jonatan memanggil Dawud dan
memberitahukan kepadanja kesemuanja
itu. Jonatan menghantar Dawud
kehadapan Sjaul dan lalu ia menghamba
kepadanja seperti dahulu.
8 Ketika perang berketjamuk lagi,
maka keluarlah Dawud untuk bertempur
dengan orang2 Felesjet dan ia
menimpakan pukulan besar pada
mereka, sehingga mereka lari dari
hadapannja.
9 Tetapi roh Jahwe jang buruk
mendjatuhi Sjaul, ketika ia tengah duduk
didalam rumahnja dan tombak ada
ditangannja, sementara Dawud memetik
(ketjapi).
10 Maka Sjaul mentjoba tohokkan
Dawud pada dinding dengan tombaknja.
Tetapi (Dawud) mengelak daripadanja,
sehingga tombak itu ditjampakkannja
dalam dinding. Pada malam itu djua
Dawud lari dan melepaskan diri.
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Sjaul mengutus beberapa
pesuruh kerumah Dawud untuk
mendjagai dia dan membunuhnja pada
pagi harinja. Tetapi Mikal, isteri Dawud,
mengingati dia, katanja: "Djika engkau
malam ini djuga tidak melepaskan
dirimu, nistjaja esok engkau mati!"
12 Mikal lalu menurunkan Dawud
melalui djendela dan dia itu segera lari
dan melepaskan dirinja.
13 Setelah itu Mikal mengambil
terafim, menaruh itu dipembaringan,
membentangkan djaring bulu kambing
diudjung kepala dan menudunginja
dengan sehelai kain.
14 Ketika Sjaul mengutus pesuruh2
untuk menawan Dawud, maka ia
berkata: "Ia sedang sakit".
15 Tetapi Sjaul mengutus pesuruh2 itu
kembali untuk melihat Dawud sambil
bertitah: "Bawalah dia kemari kepadaku
bersama dengan pembaringannja
sekalipun untuk kubunuh!"
16 Para pesuruh lalu masuk. Maka
lihatlah terafim itu (terbaring)
dipembaringan dengan djaring bulu
kambing pada udjung kepala.
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kata Sjaul kepada Mikal:
"Mengapa engkau memperdajakan
daku demikian dan engkau membiarkan
seteruku melepaskan dirinja!" Sahut
Mikal kepada Sjaul: Ia telah berkata
kepada hamba: 'Biarkanlah aku pergi;
kalau tidak, nanti kubunuh engkau!"
18 Dalam pada itu Dawud sudah lari
dan melepaskan dirinja. Ia sampai pada
Sjemuel di Rama dan memberitahukan
kepadanja segala sesuatu jang telah
diperbuat Sjaul kepadanja. Kemudian ia
dan Sjemuel pergi dan tinggal didalam
pondok2 (itu).
19 Tetapi orang memberitahu Sjaul:
"Dawud sungguh berada didalam
pondok2 (itu) di Rama!"
20 Maka Sjaul mengutus beberapa
pesuruh untuk menawan Dawud. Tetapi
ketika mereka itu melihat kelompok
nabi itu sedang mengigau dengan
Sjemuel selaku pemimpin, maka roh
Allah mendjatuhi pesuruh2 Sjaul dan
merekapun mengigau pula.
21 Ketika hal itu diberitahukan kepada
Sjaul, maka ia mengutus pesuruh2
lainnja, tetapi mereka itu mengigau
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pula. Untuk ketiga kalinja ia mengutus
pesuruh2 dan mereka djuga mengigau.
22 Lalu ia sendiri pergi ke Rama.
Setibanja di sumur Besar di Seku,
bertanjalah ia: "Ada dimanakah Sjemuel
dan Dawud?" Sahut orang kepadanja:
"Ada didalam pondok2 di Rama."
23 Dari sana Sjaul pergi ke-pondok2 di
Rama. Tetapi roh Allah mendjatuhi dia
pula dan teruslah ia berdjalan sedang
mengigau.
24 Ia djuga menanggalkan pakaiannja
dan iapun mengigau pula dihadapan
Sjemuel. Lalu ia djatuh telandjang dan
satu hari dan malam penuh (tinggal
begitu). Karena itu orang berkata:
"Sungguhkah Sjaul termasuk dalam
kalangan nabi djuga?"
1 Dawud melarikan diri dari
pondok2 itu ke Rama. Ia datang
mengatakan dihadapan Jonatan; "Apa
gerangan telah kuperbuat, apa salahku
dan apa dosaku terhadap ajahmu, maka
ia mentjari hidupku!"
2 Sahut (Jonatan) kepadanja: "Djauhlah
itu daripadamu! Engkau tidak akan
mati! Sungguh, ajahku tidak membuat
apapun, besar atau ketjil, tanpa
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membuka hal itu kepadaku. Mana
boleh ajahku menjembunjikan hal ini
terhadapku? Mustahil!"
3 Tetapi Dawud bersumpah: "Ajahmu
benar2 tahu, bahwa engkau berkenan
kepadaku dan oleh karenanja baginda
berpikir: 'Hal ini djangan diketahui
Jonatan! Nanti ia susah hati'. Dengan
sesungguhnja, demi Jahwe hidup dan
demi engkau sendiri hidup, tinggal
selangkah sadja antara aku dengan
maut!"
4 Sahut Jonatan kepada Dawud: "Apa
sadja kauinginkan, hendak kuperbuat
bagimu!"
5 Lalu kata Dawud kepada Jonatan:
"Nah, esok bulan baru, maka aku mesti
duduk makan bersama dengan radja.
Tetapi engkau hendaknja memberi aku
idjin pergi; maka hingga petang hari aku
hendak bersembunji dipadang.
6 Apabila ajahmu melihat aku tidak
hadir, hendaklah kaukatakan kepadanja:
"Dawud dengan mendesak minta idjin
kepada hamba hendak pergi dengan
segera ke Betlehem, kota tinggalnja,
sedjenak, karena segenap marganja
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mempersembahkan kurban tahunan
disana' -7 Djika baginda bertitah: 'Baik!', maka
amanlah hambamu ini. Tetapi djika
baginda murka, maka ketahuilah, bahwa
bentjana diputuskan oleh seri baginda.
8 Hendaklah menaruh rela pada
hambamu ini, sebab engkau sudah
membuat hambamu masuk perdjandjian
Jahwe dengan dikau. Tetapi sekiranja
ada kesalahan padaku bunuhlah sendiri
aku ini; untuk apa mengantar hambamu
kepada ajahmu?"
9 Sahut Jonatan: "Djauhlah itu
daripadaku!Djika aku tahu dengan pasti,
bahwa bentjana sudah diputuskan oleh
ajahku untuk didatangkan atas dirimu,
maka sudah barang tentu kuberitahukan
kepadamu!"
10 Lalu sahut Dawud kepada
Jonatan: "Tetapi siapa gerangan
akan memberitahukan kepadaku,
apakah ajahmu mendjawab dengan
keras kepadamu?"
11 Kata Jonatan kepada Dawud:
"Marilah kita keluar kepadang".
Ber-sama2 mereka keluar kepadang.
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kata Jonatan kepada Dawud:
"Jahwe, Allah Israil (mendjadi saksi),
bahwasanja esok, pada djam ini, aku
mau mendjolok ajahku. Djika baik
adanja bagi Dawud, dan aku tidak
mengirim kabar kepadamu, untuk diam2
memberitahumu,
13 maka biarlah Jahwe berbuat ini dan
menambahkan itu kepada Jonatan!
Tetapi djika ajahku menganggap perlu,
untuk mendatangkan bentjana atas
dirimu, maka diam2 engkau akan
kuberitahu djuga. Lalu akan kubiarkan
engkau pergi. Bertolaklah dengan
selamat dan semoga Jahwe sertamu,
sebagaimana Ia dahulu serta ajahku.
14 Sudilah, sekiranja aku masih
hidup, sudilah engkau menaruh rela
Jahwe padaku. Djika aku sudah mati,
djanganlah relamu kautiadakan terhadap
wangsaku untuk se-lama2nja.
15 Apabila Jahwe menumpas seteru
Dawud satu persatu dari muka bumi,
16 mudah2an nama Jonatan djangan
ditumpas dari wangsa Dawud; (kalau
tidak), nanti Jahwe akan menuntut (itu)
dari Dawud!"
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sekali lagi Jonatan menjuruh
Dawud bersumpah, karena ia mengasihi
dia, mengasihi dia dengan segenap
hatinja.
18 Kata Jonatan kepadanja: "Esok itu
bulan baru, maka orang akan melihat,
engkau tidak hadir, kalau tempat
dudukmu kosong.
19 Lusa orang akan men-tjari2 engkau,
lalu engkau harus datang ketempat,
dimana engkau bersembunji pada hari
kedjadian tadi, dan duduk dekat batu
itu.
20 Adapun aku lusa akan pergi
memanah sebelah sana, se-akan2 aku
membidik sasaran.
21 Aku akan menjuruh pelajan: 'Ajuh,
tjari panah2 itu! Kalau aku berkata
kepada pelajan itu: 'Hai, anak2-panah
itu disebelah sini, bawa kemari!', maka
datanglah, sebab amanlah engkau dan
tiada apa2. demi Jahwe hidup.
22 Tetapi kalau aku berkata kepada
teruna itu: 'Hai, anak2-panah itu
disebelah sana', maka pergilah, sebab
Jahwe menjuruh engkau pergi.
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mengenai jang kita bitjarakan
ber-sama2, biarlah Jahwe se-lama2nja
berantara kita".
24 Maka itu Dawud bersembunji
dipadang. Ketika bulan baru tiba, maka
radja duduk akan bersantap.
25 Radja duduk ditempatnja jang biasa,
ditempat-duduk dekat dinding, Jonatan
duduk dihadapannja, sedang Abner
duduk disamping Sjaul, tetapi tempat
Dawud kosong.
26 Pada hari itu Sjaul tidak mengatakan
apa2, sebab pikirnja: "sudah barang
tentu terdjadi sesuatu, sehingga ia tidak
tahir adanja, sudah pasti ia tidak tahir.
27 Keesokan harinja, jaitu pada hari
kedua bulan baru, tempat duduk Dawud
tetap kosong. Maka Sjaul bertanja
kepada Jonatan, puteranja: "Mengapa
bin Jisjai kemarin dan hari ini tidak
datang kepersantapan?"
28 Djawab Jonatan kepada Sjaul:
"Dengan mendesak Dawud telah minta
idjin kepada hamba hendak pergi ke
Betlehem sedjenak.
29 Katanja: 'Berilah aku idjin pergi,
sebab ada kurban semarga untuk
kami dikota dan lagi saudara2ku
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sendiri telah memesani aku. Djika
aku mendapat kerelaan dihadapanmu,
berilah kiranja aku kelonggaran, agar
aku dapat menengok saudara2ku".
Itulah sebabnja, maka ia tidak datang
kepada medja baginda".'
30 Maka ber-njala2lah murka Sjaul
kepada Jonatan dan ia berkata
kepadanja: "Anak sundal ni! Aku kan
tahu betul, bahwa engkau bersekutu
dengan bin Jisjai itu, akan malu bagi
dirimu sendiri dan bagi perdji ibumu!
31 Sebab selama bin Jisjai itu hidup
diatas bumi, tidak terdjaminlah
hidupmu maupun keradjaanmu. Dan
sakarang suruh tjari dia dan bawalah
kehadapanku! Sebab teruntuklah dia
bagi maut!"
32 Sahut Jonatan kepada Sjaul, ajahnja,
katanja: "Mengapa ia harus mati?
Apakah gerangan diperbuatnja?"
33 Tetapi Sjaul mentjampakkan
tombaknja untuk mengenainja. Maka
Jonatan mengetahui, bahwa dari pihak
ajahnja ada keputusan untuk membunuh
Dawud.
34 Dengan berpidjar murkanja Jonatan
berdiri dari medja dan pada hari itu,
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hari jang kedua bulan baru itu, ia tidak
makan apa2, sebab susah hatinja karena
Dawud, oleh sebab ditjertjai ajahnja.
35 Pagi2 Jonatan keluar kepadang, pada
waktu perdjandjian dengan Dawud itu,
dan seorang pelajan ketjil ada sertanja.
36 Ia berkata kepada pelajannja:
"Larilah mentjari anak2-panah jang
kupanah". Sementara pelajan itu berlari,
Jonatan memanah anak-panahnja
melewati diatas dia.
37 Ketika pelajan itu sampai ketempat
anak-panah, jang dipanah Jonatan,
berteriaklah Jonatan kepadanja:
"Bukankah anak-panah itu disebelah
sana?"
38 Lalu Jonatan berteriak lagi kepada
pelajannja: "Ajuh, bergegas, djangan
berhenti!" Pelajan itu memungut
anak-panah, lalu kembali kepada
tuannja.
39 Pelajan itu tidak tahu apa2, sebab
hanja Jonatan dan Dawud sadjalah jang
mengetahui duduk perkaranja.
40 Lalu Jonatan memberikan sendjatanja
kepada pelajannja dan menjuruh dia
membawa itu pulang kekota.
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pelajan itu pulang,
bangkitlah Dawud dari dekat batu itu,
lalu ia meniarap dan bersudjud sampai
tiga kali. Mereka lalu ber-tjium2an dan
ber-tangis2an ter-sedu2.
42 Achirnja Jonatan berkata kepada
Dawud: "Pergilah dengan selamat!
Dan mengenai apa jang sama2 kita
persumpahkan demi nama Jahwe,
biarlah Jahwe selama2nja berantara kita
dan keturunanku dan keturunanmu!"
(20-43) (21-1) Lalu (Dawud) berdiri dan
pergi, sedang Jonatan pulang kekota.
1 (21-2) Dawud tiba di Nob, pada
imam Ahimelek. Ia menjongsong
Dawud dengan gementar, lalu berkata
kepadanja: "Mengapa engkau sendirian
dan tiada seorangpun sertamu?"
2 (21-3) Sahut Dawud kepada imam
Ahimelek: "Radja telah berpesan
kepadaku dan telah menitahkan
kepadaku: 'Djangan seorangpun sampai
mengetahui sesuatu tentang perkara
jang telah kusuruh dan kupesankan
kepadamu'. Karena itu orang2ku telah
kuberitahu untuk pergi ketempat anu.
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Nah sekarang, ada apakah
tersedia padamu? Berilah aku lima buah
roti atau apa sadja jang terdapat".
4 (21-5) Djawab imam itu kepada
Dawud: "Roti biasa tak ada padaku
disini, hanja roti sutji sadja, jang ada,
asal orang2mu memantang perempuan!"
5 (21-6) Sahut Dawud kepada imam:
"Dengan sesungguhnja, perempuan
itu terlarang bagi kami, seperti selalu,
bila aku sedang - beroperasi. Anggota
orang2ku sutji, meskipun ini hanja
perdjalanan biasa sadja, tetapi kiranja
mereka sekarang ini sutji anggotanja.
6 (21-7) Lalu ia memberikan jang sutji
kepadanja, sebab disitu tidak ada roti
lainnja, ketjuali roti pesadjen, jang
diangkat dari hadapan hadirat Jahwe
untuk menaruh roti baru, apabila jang
lain diambil.
7 (21-8) Pada hari itu disitu ada salah
seorang dari hamba2 Sjaul jang tertahan
dihadapan hadirat Jahwe. Namanja
Doeg, orang Edom, kepala para gembala
Sjaul.
8 (21-9) Kemudian kata Dawud
kepada Ahimelek: "Tidak ada tombak
atau pedang padamu disini? Aku
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tidak membawa pedangku maupun
sendjataku, demikian mendesaklah
perkara radja".
9 (21-10) Sahut imam itu: "Ada, jaitu
pedang Goljat, orang Felesjet jang
kaupukul di Lembah Berangan. Lihat
itu disitu, terbungkus dalam kain,
dibelakang efod. Djika engkau mau,
ambil sadja. Disini tidak ada lainnja
ketjuali itu". Maka kata Dawud: "Inipun
tak ada tara-bandingnja pula, berikanlah
itu kepadaku!"
10 (21-11) Dawud berangkat dan lari
dari hadapan Sjaul pada hari itu djuga.
Ia tiba pada Akisj, radja Gat.
11 (21-12) Tetapi kata para pendjawat
Akisj kepadanja: "Bukankah itu Dawud,
radja negeri itu? Ia kan telah disambut
dengan njanjian serta tari berbaris: Sjaul
telah memukul ber-ribu2 orang, tetapi
Dawud memukul ber-laksa2 orang!
12 (21-13) Kata2 ini diperhatikan
Dawud, maka ia sangat takut kepada
Akisj, radja Gat.
13 (21-14) Karena itu ia bersigila
dihadapan mereka dan bersimeta
dalam tangan mereka. Ia me-malu2
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daun2 pintu-gerbang dan membiarkan
airliurnja turun sampai didjanggutnja.
14 (21-15) Maka kata Akisj kepada para
pendjawatnja: "Kamu toh lihat sendiri
orang ini gila! Mengapa ia kamu bawa
kehadapanku?
15 (21-16) Adakah aku kekurangan
orang gila, maka kamu membawa
orang ini kehadapanku untuk bersigila
dihadapanku! Kiranja dia itukah masuk
kedalam rumahku?"
1 Dawud pergi dari sana dan
melepaskan dirinja kegua
'Adulam. Saudara2nja dan seluruh
keluarga bapaknja mendengar hal itu
dan mereka lalu turun kepadanja disana.
2 Dan segala orang, jang berada dalam
kesukaran, segala orang jang berutang
dan segala orang jang berdendam
berhimpun padanja dan ia mendjadi
pemimpin mereka. Demikianlah ada
lebih kurang empat ratus orang sertanja.
3 Dari sana Dawud pergi ke Mispe di
Moab dan berkata kepada radja Moab:
"Perkenankanlah ibu-bapak hamba
tinggal pada baginda, hingga hamba
tahu, akan dipengapakan hamba ini oleh
Allah".
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ia mengantar mereka kehadapan
radja Moab dan mereka tinggal padanja,
selama Dawud ada dalam pegunungan.
5 Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada
Dawud: "Djanganlah tinggal dalam
pegunungan, tetapi menjusupi negeri
Juda". Dawud lalu pergi dan menudju
kehutan Haret.
6 Sjaul mendengar kabar, bahwa Dawud
dengan orang jang ada sertanja sudah
ketahuan. Sjaul duduk diatas ketinggian
dibawah pohon asam di Gibe'a dengan
tombak ditangannja, dan semua
pendjawatnja berdiri dikelilingnja.
7 Maka kata Sjaul kepada para
pendjawatnja jang berdiri dikelilingnja:
"Dengarkanlah, hai orang2 Binjamin!
Adakah bin Jisjaipun akan memberikan
ladang dan kebon anggur kepada
kamu dan mengangkat kamu mendjadi
pemimpin atas seribu orang dan atas
seratus orang,
8 maka kamu semua sudah bersepakat
lawan daku? Tak seorangpun pernah
memperkenalkan kepadaku, ketika
puteraku Jonatan masuk perdjandjian
dengan bin Jisjai. Tak seorangpun dari
antara kamu kasihan kepadaku dan tak
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seorangpun memperkenalkan kepadaku,
bahwa puteraku menghasut budakku
lawan daku, sehingga ia mengadang,
sebagaimana terdjadi pada hari ini".
9 Tetapi Doeg, orang Edom, berdiri
didekat para pendjawat Sjaul. Ia angkat
bitjara dan berkata: "Hamba telah
melihat bin Jisjai datang di Nob kepada
Ahimelek bin Ahitub.
10 Ia itu telah menanjai Jahwe untuk
dia; ia telah memberi bekal kepadanja
dan djuga telah menjerahkan pedang
Goljat, orang Felesjet itu, kepadanja".
11 Maka radja menjuruh orang panggil
imam Ahimelek bin Ahitub dengan
segenap isi rumahnja, para imam di Nob.
Mereka semua datang kepada radja.
12 Lalu Sjaul berkata: "Dengarkanlah,
bin Ahitub!" Sahutnja: "Hamba sini,
tuanku".
13 Maka kata Sjaul kepadanja:
"Mengapa kamu bersepakat lawan
daku, engkau dan bin Jisjai, dengan
memberikan bekal dan pedang
kepadanja dan dengan menanjai Allah
untuk dia, sehingga ia dapat mendurhaka
terhadap aku dan mengadang aku,
sebagaimana terdjadi hari ini?"
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mendjawab kepada radja:
"Tetapi siapa gerangan dari antara para
pendjawat baginda setiawan seperti
Dawud, anak-menantu radja, komandan
seluruh barisan pengawal baginda, lagi
terhormat didalam rumah baginda!
15 Baru hari inikah hamba mulai
menanjai Allah untuk dia? Djauhlah
daripadaku maksud itu! Djanganlah
kiranja baginda mempersalahkan
sesuatu pada hamba ini serta keluarga
bapaknja, sebab hamba ini se-kali2 tidak
mengetahui sedikitpun tentang perkara
itu".
16 Tetapi sahut radja: "Engkau harus
mati, Ahimelek, engkau sendiri dan
seluruh keluarga bapakmu!".
17 Maka titah radja kepada para bentara
jang berdiri dikelilingnja: "Ajuh madju,
bunuhlah imam2 Jahwe itu, sebab
merekapun mendjadi kaki tangan
Dawud dan, meskipun mereka tahu,
bahwa ia melarikan diri, namun mereka
tidak djuga memperkenalkan hal itu
kepadaku". Tetapi para pendjawat radja
enggan mengedangkan tangan untuk
mengenai imam2 Jahwe.
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itu titah radja kepada Doeg:
"Ajuh madju engkau! Kenailah imam2
itu!" Maka Doeg, orang Edom itu, madju
kedepan dan ia itu mengenai mereka.
Pada hari itu ia membunuh delapan
puluh lima orang jang memakai tjawat
lenan.
19 Ia djuga memukul Nob, kota para
imam, dengan mata pedang, prija dan
wanita, anak dan baji, lembu, keledai
dan domba.
20 Hanja satu anak Ahimelek bin
Ahitub terlepas. Namanja Ebjatar dan ia
melarikan dirinja kepada Dawud.
21 Maka Ebjatar memberitahukan
kepada Dawud, bahwa Sjaul telah
membunuh para imam Jahwe.
22 Lalu sahut Dawud kepada Ebjatar:
"Aku sudah tahu pada hari itu, karena
Doeg, orang Edom itu ada disana, bahwa
ia pasti memberitahukan hal itu kepada
Sjaul. Djadi aku bertanggung djawab
atas hidup seluruh kerabatmu.
23 Tinggallah sertaku dan djangan
takut! Sebab barang siapa kiranja
mentjari hidupmu, iapun mentjari
hidupku pula. Sebab padaku kaudapat
pendjagaan".
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suatu hari diberitahukan
kepada Dawud: "Lihatlah, orang2
Felesjet sedang menggempur Ke'ila dan
merampasi segala penebahan".
2 Lalu Dawud menanjai Jahwe:
"Haruskah aku pergi dan akan kupukul
orang2 Felesjet itu?" Maka Jahwe
bersabda kepada Dawud: "Pergilah!
Engkau akan memukul orang2 Felesjet
itu dan menjelamatkan Ke'ila".
3 Tetapi orang2 Dawud menjahut
kepadanja: "Mana bisa! Disini di Juda
sadja kita sudah ketakutan; apalagi
kalau kita pergi ke Ke'ila menghadapi
ikat2perang orang2 Felesjet!"
4 Dawud sekali lagi menanjai Jahwe.
Dan Jahwe mendjawab kepadanja:
"Bertolaklah dan turun ke Ke'ila, sebab
Aku akan menjerahkan orang2 Felesjet
kedalam tanganmu".
5 Maka pergilah Dawud serta orang2nja
ke Ke'ila. Ia bertempur dengan orang2
Felesjet, menghalaukan ternak mereka
dan menimpakan kepada mereka
pukulan jang besar. Demikianlah Dawud
menjelamatkan penduduk Ke'ila.
6 Adapun ketika Ebjatar bin Ahimelek
melarikan dirinja kepada Dawud, ia
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turun ke Ke'ila dengan membawa efod
itu.
7 Ketika diberitahukan kepada Sjaul,
bahwa Dawud masuk Ke'ila, maka kata
Sjaul: "Kiranja Allah sudah menjerahkan
dia kedalam tanganku, sebab dengan
memasuki kota jang berpintu dan
berkantjing itu, ia mengurung dirinja
sendiri".
8 Maka Sjaul mengerahkan seluruh
rakjat untuk pertempuran, akan turun
ke Ke'ila dan melingkari Dawud serta
orang2nja.
9 Segera setelah Dawud mengetahui,
bahwa lawan dialah Sjaul merentjanakan
jang buruk, maka berkatalah ia kepada
imam Ebjatar: "Bawalah efod itu!"
10 Lalu berkatalah Dawud: "Jahwe,
Allah Israil, hambamu ini telah
mendengar dengan sungguh2, bahwa
Sjaul bermaksud datang ke Ke'ila dan
membinasakan kota ini karena aku.
11 Adakah Sjaul akan turun
sebagaimana didengar oleh hambaMu
ini? Jahwe, Allah Israil, beritahukanlah
hal itu kepada hambaMu ini!" Maka sahut
Jahwe: "Ia turun!"
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Dawud berkata: "Adakah
penduduk Ke'ila akan menjerahkan
daku serta orang2ku kedalam tangan
Sjaul?" Maka sahut Jahwe: "Mereka akan
menjerahkan!"
13 Lalu Dawud berangkat bersama
dengan orang2nja, lebih kurang enam
ratus orang; mereka keluar dari Ke'ila
dan berkeliling ke-mana2. Ketika
diberitahukan kepada Sjaul, bahwa
Dawud sudah melepaskan dirinja
dari Ke'ila, maka ia menghentikan
perlawatannja.
14 Dawud menetap dipadang gurun,
di-tempat2 jang tak terhampiri; ia
menetap dipegunungan padang gurun
Zif. Sjaul mentjari2 dia terus-menerus.
Tetapi Allah tidak menjerahkan Dawud
kedalam tangannja.
15 Dawud ketakutan, karena Sjaul
keluar untuk mentjari njawanja. Waktu
itu Dawud berada digurun Zif di Horesja.
16 Tetapi Jonatan bin Sjaul berangkat
dan pergi kepada Dawud di Horesja dan
memberinja hati atas nama Allah.
17 Kata Jonatan kepadanja: "Djangan
takut! Tangan ajahku Sjaul tidak akan
mendapatkan dikau. Engkau akan

1 Samuel 23.18–23

117

mendjadi radja atas Israil dan aku akan
mendjadi wasirmu; djuga ajahku Sjaul
mengetahui baik2 perkara ini".
18 Maka mereka ber-sama2 mengikat
perdjandjian dihadapan hadirat Jahwe.
Dawud tinggal di Horesja, sementara
Jonatan pulang kerumahnja.
19 Tetapi orang2 Zif naik menghadap
Sjaul di Gibe'a dan berkata: "Bukankah
Dawud bersembunji pada kami, ditempat2 jang tak terhampiri di Horesja
diatas bukit Hakila disebelah selatan
padang belantara?
20 Nah, apabila baginda ingin turun,
turunlah sadja. Maka kami inilah jang
akan menjerahkan dia kedalam tangan
baginda".
21 Sahut Sjaul: "Semoga Jahwe
memberkati kamu sekalian, karena
kamu kasihan kepadaku.
22 Pergilah sekarang, pertubikanlah
penjelidikan mengenai tempat ia
bertapak. Sebab kata orang kepadaku ia
sangat tjerdik.
23 Selidikilah lagi semua persembunjian,
tempat ia mungkin bersembunji dan
kembalilah kehadapanku lagi, bila sudah
ada kepastian. Lalu aku akan pergi
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bersama kamu; sekiranja ia berada
didalam negeri, nistjaja aku akan
menjusul dia pada segala keluarga
Juda!"
24 Mereka lalu berangkat dan
mendahului Sjaul pergi ke Zif. Waktu itu
Dawud dan orang2nja berada digurun
Ma'on, dipadang kersang disebelah
selatan padang belantara.
25 Adapun Sjaul dan orang2nja pergi
mentjari (Dawud). Ketika hal itu
diberitahukan kepada Dawud, maka ia
turun kebatu karang, jang ada digurun
Ma'on. Ketika Sjaul mendengar hal itu,
maka ia mengedjar Dawud digurun
Ma'on.
26 Sjaul berdjalan disebelah lambung
gunung sini, sedang Dawud dan
orang2nja dilambung sana. Sementara
Dawud ter-gopoh2 lari dari hadapan
Sjaul, maka Sjaul dengan orang2nja
berusaha mengelilingi Dawud serta
orang2nja untuk memegang mereka.
27 Tetapi datanglah seorang pesuruh
kepada Sjaul mengatakan: "Datanglah
ber-gegas2, sebab orang2 Felesjet sudah
menjerbu negeri!"
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Sjaul berhenti mengedjar
Dawud dan pergi menghadap orang2
Felesjet. Karena itu tempat ini disebut
"Batu Pembagian".
29 (24-1) Dawud naik darisana dan
tinggal di-tempat2 jang tak terhampiri di
'En-Gadi.
1 (24-2) Segera setelah Sjaul
kembali dari pengedjaran orang2
Felesjet, diberitahukan kepadanja:
"Dawud berada digurun 'En-Gadi".
2 (24-3) Maka Sjaul mengambil tiga
ribu orang pilihan dari seluruh Israil dan
pergi mentjari Dawud serta orang2nja
disebelah timur Padas-Kambing-hutan.
3 (24-4) Ia tiba di-tempat2 domba
berpagarkan tembok ditepi djalan.
Disitu adalah sebuah gua. Sjaul masuk
kedalam untuk kada hadjat, pada hal
dibagian dalam gua itu duduklah Dawud
serta orang2nja.
4 (24-5) Maka kata orang2 Dawud
kepadanja: "Inilah dia hari jang
telah dikatakan Jahwe kepadamu
itu: "Aku menjerahkan seterumu
kedalam tanganmu; engkau boleh
berbuat dengannja sekadar kaupandang
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baik". Dawud lalu bangkit dan diam2
memotong puntja mantol Sjaul.
5 (24-6) Tetapi kemudian ber-debar2lah
hati Dawud, oleh sebab ia memotong
puntja (mantol) Sjaul.
6 (24-7) Berkatalah ia kepada
orang2nja: "Semoga Jahwe
mendjauhkan daripadaku, djangan
sampai aku membuat hal sedemikian
pada tuanku, orang jang diurapi Jahwe
itu, sehingga aku mengedangkan
tanganku kepadanja, sebab ia adalah
orang jang diurapi Jahwe!"
7 (24-8) Dawud menghardik orang2nja
dengan kata2nja dan iapun tidak
membiarkan mereka menjergap Sjaul.
Maka Sjaul meninggalkan gua dan
melandjutkan perdjalanannja.
8 (24-9) Kemudian Dawudpun bangkit
pula, keluar gua itu dan berseru
kepada Sjaul dari belakang: "Seri
Baginda!" Ketika Sjaul menoleh, Dawud
membungkuk sampai ketanah dan
bersudjud.
9 (24-10) Lalu kata Dawud kepada
Sjaul: "Mengapa gerangan baginda
mendengarkan orang jang berkata:
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'Sungguh, Dawud itu mentjari bentjana
baginda'?
10 (24-11) Pada hari ini mata baginda
sendiri telah melihat, bahwa Jahwe
hari ini telah menjerahkan baginda
kedalam tangan hamba digua itu, tetapi
hamba enggan membunuh baginda.
(Tangan hamba) mengasihani baginda,
maka hamba berkata: 'Aku tidak akan
mengedangkan tangan kepada tuanku,
sebab dia itu jang terurapi oleh Jahwe!'
11 (24-12) Sudilah ajahanda melihat,
jah lihatlah kiranja puntja mantol
baginda ditangan hamba ini; bahwasanja
hamba telah memotong puntja mantol
baginda dan tak membunuh baginda;
ketahuilah dan lihatlah, bahwa tiada
makar maupun kedjahatan pada hamba!
Hamba tidak berdosa kepada baginda,
padahal baginda mengadang hidup
hamba untuk baginda ambil.
12 (24-13) Semoga baginda dan
hamba berhakim Jahwe. Dan hendaknja
Jahwelah membalas dendam kepada
baginda, untuk hamba, tetapi hamba
sendiri tak akan mendatangkan tangan
kepada baginda,
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seperti bunji pepatah nenekmojang: "Dari pendjahat datanglah jang
djahat, tetapi aku tidak mendatangkan
tanganku kepadamu". Untuk menjusul
siapakah radja Israil keluar?
14 (24-15) Siapa gerangan di-kedjar2
baginda? Hanja andjing mati, hanja kutu
belaka!
15 (24-16) Semoga Jahwe mengadili dan
memutuskan antara baginda dan hamba;
semoga Jahwe memeriksa dan membela
perkara hamba dan memberikan hak
kepada hamba dengan melepaskan
hamba dari tangan baginda".
16 (24-17) Setelah Dawud mengachiri
utjapannja ini kepada Sjaul, maka
berkatalah Sjaul: "Bukankah itu
suaramu, anakda Dawud?" Lalu Sjaul
mulai menangis dengan suara njaring.
17 (24-18) Kemudian ia berkata
kepada Dawud: "Engkau itu lebih
djudjur daripada aku ini, sebab engkau
menundjukkan jang baik kepadaku,
sedangkan aku sudah menundjukkan
jang djahat kepadamu.
18 (24-19) Pada hari ini engkau
menjatakan, bahwa engkau berbuat
baik kepadaku, karena Jahwe sudah
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menjerahkan daku kedalam tanganmu,
tetapi engkau tidak membunuh aku.
19 (24-20) Sesungguhnja, djika
sekiranja seseorang mendapati
seterunja, adakah ia membiarkan ia
pergi dengan selamat? Semoga Jahwe
mengembalikan kepadamu jang baik,
jang kauperbuat kepadaku pada hari ini.
20 (24-21) Dengan sesungguhnja,
sekarang aku tahu, bahwa engkau pasti
mendjadi radja kelak dan keradjaan
atas Israil akan tetap adanja didalam
tanganmu.
21 (24-22) Nah sekarang, bersumpahlah
kepadaku demi Jahwe, bahwa engkau
tidak akan menumpas keturunanku dan
tidak akan membinasakan namaku dari
wangsa bapakku".
22 (24-23) Maka Dawud bersumpah
kepada Sjaul. Lalu Sjaul pulang
kerumahnja, sementara Dawud serta
orang2nja naik ketempat jang tak
terhampiri itu.
1 Sjemuel meninggal. Seluruh
Israil berhimpun dan meratapi
dia; mereka menguburkannja
dirumahnja di Rama. Dawud berangkat
dan turun ke gurun Paran.
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di Ma'on seorang orang jang
perusahaannja di Karmel. Orang itu kaja
raja: ia memiliki tiga ribu ekor domba
dan seribu ekor kambing; dan ketika itu
ia berada di Karmel untuk menggunting
kawanannja.
3 Nama orang itu ialah Nabal dan
nama isterinja Abigail. Sedang wanita
itu arif-bidjaksana, suaminja keras dan
durdjana tingkah-lakunja. Ia adalah
seorang suku Kaleb.
4 Ketika Dawud mendengar kabar
digurun, bahwa Nabal sedang
menggunting kawanannja,
5 maka Dawud menjuruh sepuluh
orang pemuda dengan berkata kepada
mereka: "Naiklah ke Karmel dan
datanglah kepada Nabal. Atas namaku
hendaknja kamu memberi dia salam
6 dan berkata kepada saudaraku:
"Selamatlah dengan anda, selamat
dengan keluarga anda dan selamat
dengan segala milik anda!
7 Baru aku mendengar, bahwa
penggunting2 sudah ada pada anda.
Nah, gembala2 anda, jang dahulu ada
serta kami, tidaklah kami ganggu dan
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mereka tidak kehilangan sesuatupun,
selama mereka berada di Karmel.
8 Tanjakanlah sadja kepada pelajan2
anda, maka akan mereka beritahukan
kepada anda. Karena itu mudah2an
pemudaku ini mendapat kerelaan anda,
karena kami datang mendjelang hari
pesta, dan berikanlah kiranja kepada
hamba2 anda dan kepada anakda Dawud
barang sependapat tangan anda".
9 Ketika pemuda2 Dawud itu tiba,
mereka lalu mengatakan segala
perkataan tadi kepada Nabal atas nama
Dawud, kemudian mereka menunggu.
10 Tetapi sahut Nabal kepada hamba2
Dawud, katanja: "Siapa sih Dawud
itu? Siapa sih bin Jisjai itu? Dewasa
ini banjaklah budak jang lolos dari
madjikannja masing2.
11 Masakan aku mengambil rotiku dan
anggurku dan bantai jang kusembelih
untuk para pengguntingku itu, akan
kuberikan kepada orang2 jang malah
tidak kuketahui dari mana datangnja!".
12 Maka pemuda2 Dawud berbalik,
lalu pulang kembali. Setibanja mereka
memberitahukan segala sesuatu jang
dikatakan Nabal tadi.
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kata Dawud kepada orang2nja:
Hendaklah masing2 bersabukkan
pedangnja!" Lalu masing2 menjabukkan
pedangnja; Dawudpun menjabukkan
pedangnja pula. Lebih kurang empat
ratus orang berangkat mengikuti Dawud
dan dua ratus tinggal pada barang.
14 Dalam pada itu Abigail, isteri Nabal,
diberitahu oleh salah seorang pelajan:
"Dawud sudah mengutus pesuruh2
dari gurun untuk memberikan salamnja
kepada madjikan kami, tetapi beliau
sudah menggertakkan mereka.
15 Pada hal orang2 itu sangat baik
kepada kami. Kami tidak diganggu
mereka dan kamipun tak pernah
kehilangan sesuatu, selama kami
berkeliling dekat mereka, ketika kami
berada dipadang.
16 Mereka itu merupakan tembok bagi
kami, siang-malam, selama kami berada
serta mereka untuk menggembalakan
kawanan.
17 Nah sekarang, hendaknja njonja
berpikir dan melihat, apa jang dapat
diperbuat njonja, sebab bentjana
madjikan kami dan seisi rumahnja sudah
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pasti. Ia sendiri adalah seorang risau,
dengan siapa orang tidak dapat bitjara".
18 Dengan ber-gegas2 Abigail
mengambil dua ratus buah roti, dua
kirbat anggur, lima ekor domba jang
sudah disediakan, lima gantang gandum
panggang, seratus kue buah anggur, dan
dua ratus kue buah ara, lalu ditaruhnja
pada keledai2.
19 Kemudian ia berkata kepada
pelajan2nja: "Berdjalanlah kamu
mendahului aku; nanti aku sendiri
akan mengikut kamu!" Tetapi ia tidak
memberitahukan apa2 kepada Nabal,
suaminja.
20 Ketika ia menunggang keledai
turun melalui lurah gunung, turunlah
Dawud dengan orang2nja bersongsong,
sehingga ia tersompok dengan mereka.
21 Baru sadja Dawud berpikir: "Djadi,
dengan pertjuma sadja aku telah
melindungi segala sesuatu, jang
mendjadi milik orang itu digurun. Dari
segala kepunjaannja tak sesuatupun
pernah hilang, tetapi sekarang ia
membalas kebaikanku dengan djahat.
22 Semoga Allah berbuat ini kepada
Dawud dan menambahkan itu kepadanja,

1 Samuel 25.23–26

128

kalau2, dari kini sampai besok pagi, dari
segala orang2nja kusisakan seorang
lelaki".
23 Melihat Dawud, Abigail segera turun
dari atas keledainja, lalu meniarap
dihadapan Dawud dan bersudjud sampai
ketanah.
24 Ia menjembah kakinja dan
berkata: "Tuanku, kesalahan ada pada
hamba sendiri! Tetapi biarlah sahaja
ini berbitjara dengan tuanku dan
dengarkanlah perkataan sahaja ini.
25 Djanganlah kiranja tuanku perhatikan
Nabal, orang risau itu, sebab seperti
namanja, demikianpun ia adanja:
"Bodoh" namanja dan kebodohan ada
padanja. Hamba sahaja tuanku ini, tidak
melihat pelajan2 tuanku, jang diutus
tuanku.
26 Nah sekarang, tuanku, demi Jahwe
hidup dan demi tuanku sendiri hidup, demi Jahwe, jang telah menahan tuanku,
djangan sampai tuanku menumpahkan
darah dan menjelamatkan dengan
tangan sendiri, mudah2an terdjadilah
dengan seteru2 tuan dan dengan semua
orang, jang merantjangkan jang djahat
terhadap tuanku, seperti dengan Nabal.
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sekarang, perihal sumbangan,
jang telah dibawa hamba tuan untuk
tuanku, sudilah memberikannja kepada
pelajan2, jang mengikuti langkah
tuanku.
28 Sudilah memaafkan kesalahan sahaja
ini. Nistjaja Jahwe kelak membangun
wangsa jang tetap bagi tuanku, sebab
tuanku mendjalankan pertempuran2
Jahwe dan kedjahatanpun tidak terdapat
pada tuanku sepandjang hidup tuanku.
29 Seandainja seorang bangkit akan
mengedjar tuanku dan mengintai tuanku,
maka njawa tuanku dikantungkan dalam
kantung kehidupan pada Jahwe, Allah
tuanku, dan njawa seteru tuanku akan
diumban dengan tjengkung pengumban.
30 Bilamana Jahwe sudah membuat
segala kebaikan, jang telah dikatakanNja
kepada tuanku dan Ia sudah mengangkat
tuanku djadi pembesar Israil,
31 mudah2an ini bagi tuanku djangan
pernah mendjadi sandungan dan
aral hati, bahwasanja tuanku telah
menumpahkan darah dengan tak
se-mena2 dan menjelamatkan diri
sendiri. Dan bilamana Jahwe sudah
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mengurniakan jang baik kepada tuanku,
ingatlah kiranja akan sahaja ini".
32 Maka sahut Dawud kepada Abigail:
"Terpudjilah Jahwe, Allah Israil,
jang telah menjuruh engkau hari ini
menjongsong aku,
33 dan terpudjilah pertimbanganmu dan
terpudjilah engkau sendiri, sebab hari ini
engkau mentjegah aku dari penumpahan
darah dan menjelamatkan diriku dengan
tangan sendiri.
34 Tetapi, demi Jahwe, Allah Israil,
hidup, jang telah menahan daku dari
berbuat djahat kepadamu, seandainja
engkau tidak datang menjongsong aku
dengan ber-gegas2, nistjaja besok pagi
orang lelaki satupun tidak tersisakan lagi
bagi Nabal!"
35 Lalu Dawud menerima dari tangannja
apa jang telah dibawanja untuk dirinja,
dan ia berkata kepadanja: "Pulanglah
kerumahmu dengan selamat! Lihatlah,
aku telah mendengarkan suaramu dan
berkenan akan dikau!"
36 Ketika Abigail tiba kembali pada
Nabal, ia malahan sedang berpesta
dirumahnja, suatu pesta radja. Karena
Nabal ria-riuh dan sangat mabuk, maka
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Abigail tidak memberitahukan kepadanja
sekelumit atau sedikitpun sebelum
keesokannja.
37 Tetapi pada pagi harinja, ketika
kemabukan Nabal sudah hilang, maka
isterinja memberitahukan kepadanja apa
jang sudah terdjadi. Seketika itu djuga
matilah djantungnja didalam dadanja
dan ia membatu.
38 Kira2 sepuluh hari kemudian Nabal
dihantam Jahwe dan ia mati.
39 Demi didengar Dawud, bahwa
Nabal sudah mati, maka berkatalah
ia: "Terpudjilah Jahwe, jang sudah
bersengketa karena penghinaanku,
jang didatangkan Nabal. Jahwe
telah memelihara hambaNja dari suatu
kedjahatan dan membalikkan kedjahatan
Nabal diatas kepalanja sendiri". Dawud
lalu menjuruh orang berunding dengan
Abigail untuk mengambil dia djadi
isterinja.
40 Setelah para hamba Dawud sampai
pada Abigail di Karmel, berbitjaralah
mereka dengan dia, katanja: "Dawud
sudah mengutus kami kepada Njonja
untuk mengambil njonja djadi isterinja."
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bangkitlah ia, bersudjud sampai
ketanah, lalu berkata: "Sungguh, sahaja
ini adalah hamba untuk membasuh kaki
para hamba tuanku".
42 Segera Abigail bangkit, menunggangi
keledainja dan dengan diikuti kelima
sahaja, ia menuruti pesuruh2 Dawud
dan mendjadi isterinja.
43 Dawud sudah mengawini djuga
Ahino'am dari Jizre'el: maka ke-dua2nja
mendjadi isterinja.
44 Adapun Sjaul telah memberikan
Mikal, puterinja dan isteri Dawud itu,
kepada Palti bin Laisj dari Galim.
1 Orang2 Zif menghadap
Sjaul di Gibe'a dan berkata:
"Bukankah Dawud itu bersembunji
diatas bukit Hakila disebelah timur
padang belantara?"
2 Maka Sjaul bertolak dan turun kegurun
Zif dengan tiga ribu orang pilihan dari
Israil, untuk mentjari Dawud digurun Zif.
3 Sjaul berkemah diatas bukit Hakila
disebelah timur padang belantara,
dekat djalan, sementara Dawud berada
digurun. Ketika ia melihat, bahwa Sjaul
telah mengikutinja sampai digurun,
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Dawud mengutus beberapa
mata2 dan ia mengetahui, bahwa Sjaul
benar2 sudah tiba.
5 Dawud bertolak dan tiba ditempat
Sjaul berkemah. Ia melihat tempat
Sjaul berbaring dengan Abner bin Ner,
panglimanja. Sjaul berbaring ditengah
perkemahan dan rakjat berkemah
dikelilingnja.
6 Maka Dawud angkat bitjara dan
berkata kepada Ahimelek, orang
Het, dan kepada Abisjai bin Seruja,
saudara Joab: "Siapa mau turun sertaku
diperkemahan sampai kepada Sjaul?"
Sahut Abisjai: "Saja mau turun serta
tuan".
7 Demikianlah malam2 Dawud dengan
Abisjai datang kepada rakjat itu.
Maka lihat itu, Sjaul tertidur berbaring
ditengah perkemahan. Didekat udjung
kepalanja tertantjaplah tombaknja
ditanah, dan Abner serta rakjat
berbaring dikelilingnja.
8 Maka kata Abisjai kepada Dawud:
"Hari ini Allah menjerahkan seteru tuan
kedalam tangan tuan! Nah sekarang,
baiklah ia kutantjapkan dengan
tombaknja sendiri ditanah sekaligus;
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kiranja saja tak perlu berbuat dua kali
padanja!"
9 Tetapi sahut Dawud kepada Abisjai:
"Djangan membinasakan dia! Sebab,
siapa kiranja mengedangkan tangannja
kepada orang jang diurapi Jahwe dan
luput dari hukuman?"
10 Dawud menjambung: "Demi Jahwe
hidup! Jahwe sendirilah jang akan
menghantam dia, entah kalau hari
adjalnja tiba dan ia mati, entah kalau ia
turun kepertempuran dan dihapuskan.
11 Semoga Jahwe mendjauhkan dari
padaku tanganku kukedangkan kepada
orang jang diurapi Jahwe! Ambillah
sekarang tombak jang ada dekat udjung
kepalanja dengan gamuh air itu, lalu
mari kita pergi dari sini!"
12 Maka Dawud mengambil tombak
serta gamuh air itu dari udjung kepala
Sjaul, lalu mereka pergi dari situ,
tanpa dilihat orang dan tanpa diketahui
siapapun dan tanpa ada seorangpun
jang terbangun. Sebab mereka sekalian
tertidur.Tidur lelap dari Jahwe telah
mendjatuhi mereka.
13 Kemudian Dawud menjeberang
kesebelah sana, lalu berdiri diatas
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sebuah puntjak gunung, sehingga ada
djarak djauh antara mereka.
14 Lalu Dawud berseru kepada rakjat
dan kepada Abner, bin Ner, katanja:
"Tidaklah engkau menjahut, hai Abner?"
Maka sahut Abner: "Siapa sih engkau,
jang berseru itu?"
15 Lalu kata Dawud kepada Abner:
"Engkau itu kan seorang prija, bukan?
Dan siapa gerangan setara denganmu di
Israil? Mengapa gerangan engkau tidak
mendjagai radja, tuanmu itu? Sebab ada
salah seorang dari antara rakjat telah
datang untuk membinasakan radja,
tuanmu itu.
16 Baik djuga tidak hal, jang kauperbuat
ini! Demi Jahwe hidup, kamu sekalian
teruntukkan bagi maut, karena kamu
tidak mendjaga tuanmu, orang jang
diurapi Jahwe itu. Lihat sadja, dimana
tombak radja dan gamuh air jang ada
dekat udjung kepala baginda!"
17 Sjaul mengenali suara Dawud, lalu
bertanja: "Ini suaramu bukan, anakda
Dawud?" Sahut Dawud: "Saja, seri
baginda!"
18 Lalu ia menjambung: "Mengapa
gerangan tuanku me-ngedjar2 hamba
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ini? Apakah telah hamba perbuat dan
kedjahatan apa ada pada hamba?
19 Hendaklah seri baginda
mendengarkan hamba ini! Djika
Jahwelah, jang menghasut baginda
lawan hamba, semoga Ia sudi menerima
persembahan. Tetapi djika manusialah
(jang menghasut), biarlah mereka
dikutuk dihadapan hadirat Jahwe, karena
mereka mengusir hamba sekarang,
sehingga hamba tidak termasuk lagi
kedalam pusaka Jahwe, se-olah2 mereka
itu mau berkata: "Pergi sadja berbakti
kepada dewa2 lain!'
20 Ah, djanganlah sekarang ini darah
hamba tertumpah ditanah, djauh dari
hadirat Jahwe! Sebab radja Israil telah
keluar hendak mentjari seekor kutu,
seperti orang memburu ajam hutan
dipegunungan".
21 Maka sahut Sjaul: "Aku sudah
berdosa. Pulanglah, anakda Dawud!
Aku tidak akan berbuat djahat lagi
kepadamu, karena pada hari ini hidupku
berharga tinggi dalam pandanganmu.
Betul, bodohlah aku dan sangat galat
sekali".
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sahut Dawud: "Ini tombak
radja! Biarlah salah seorang pelajan
datang keseberang mengambilnja.
23 Jahwe akan membalas kedjudjuran
dan kesetiaannja kepada kita
masing2. Sebab meskipun Jahwe
telah menjerahkan baginda kedalam
tangan hamba pada hari ini, namun
hamba tidak mau mengedangkan tangan
hamba kepada orang jang diurapi Jahwe.
24 Seperti pada hari ini hidup baginda
bernilai tinggi dalam pandangan hamba,
demikianlah hidup hamba akan bernilai
tinggi pula dihadapan hadirat Jahwe dan
Iapun akan melepaskan hamba dari
segala kesesakan".
25 Maka kata Sjaul kepada Dawud:
"Terberkatilah engkau, anakda Dawud!
Sudah pastilah engkau akan bertindak
maupun berhasil! Kemudian Dawud
menempuh djalannja sendiri, sedang
Sjaul pulang ketempat tinggalnja.
1 Dawud berpikir: "Pada suatu hari
aku toh akan dihapuskan djua
oleh tangan Sjaul. Tak ada jang lebih
baik bagiku selain melepaskan diriku
kenegeri Felesjet. Nistjaja Sjaul akan
berhenti men-tjari2 aku lebih lama lagi
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diseluruh djadjahan Israil, dan akupun
lepas dari tangannja".
2 Maka itu Dawud berangkat dan
membelot, ia sendiri dengan enam ratus
orang jang ada sertanja, kepada Akisj
bin Ma'ok, radja Gat.
3 Demikianlah Dawud menetap pada
Akisj di Gat, ia dan orang2nja, masing2
dengan keluarganja, Dawud dengan
kedua isterinja, jakni Ahino'am dari
Jizre'el dan Abigail, isteri Nabal, orang
Karmel itu.
4 Setelah diberitahukan kepada Sjaul,
bahwa Dawud sudah lari ke Gat, maka ia
tidak mentjari dia lagi.
5 Kata Dawud kepada Akisj: "Djika
hamba mendapat kerelaan dihadapan
baginda, hendaklah diberikan kepada
hamba tempat tinggal disalah satu
kota didaerah pedalaman, agar hamba
menetap disana. Sebab mengapa hamba
akan tinggal pada baginda dikota
keradjaan ini?"
6 Karena itu Akisj memberi dia kota
Siklag. Itulah sebabnja Siklag mendjadi
milik radja2 Juda hingga dewasa ini.
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masa Dawud tinggal
dipedalaman negeri Felesjet ada satu
tahun dan empat bulan lamanja.
8 Naiklah Dawud dengan orang2nja dan
mereka menjerbu ke-orang2 Gesjur,
Girz dan 'Amalek, karena mereka itu
mendiami daerah jang membentang
dari Telam kedjurusan Sjur dan sampai
kenegeri Mesir.
9 Dawud memukul negeri itu, dan prija
dan wanita satupun tidak dihidupinja.
Dan ia mengambil domba, sapi, keledai,
unta dan pakaian dan ia pulang
membawanja kehadapan Akisj.
10 Bilamana Akisj bertanja: "Kemana
engkau hari ini telah menjerbu?", maka
sahut Dawud: "Ke Negeb Juda atau ke
Negeb orang2 Jerahmeel atau ke Negeb
orang2 Kain".
11 Prija dan wanita tidak dihidupi
Dawud, agar ia tak usah membawanja
ke Gat. Pikirnja: "Djanganlah mereka
memberitahukan sesuatu lawan kami
dengan berkata: "Demikianlah diperbuat
Dawud". Demikianlah adatnja, selama ia
tinggal dipedalaman negeri Felesjet.
12 Dari sebab itu Akisj menaruh
pertjaja pada Dawud, sebab pikirnja: "Ia
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membuat dirinja mendjadi kebentjian
bangsanja di Israil dan ia se-lama2nja
akan tetap mendjadi hambaku".
1 Pada masa itu orang2 Felesjet
menghimpun pasukan tentaranja
untuk bertempur dengan Israil dan Akisj
berkata kepada Dawud: "Ketahuilah,
bahwasanja engkau harus keluar
serta aku keperkemahan, engkau dan
orang2mu".
2 Sahut Dawud kepada Akisj: "Baik,
nanti baginda akan mengetahuinja apa
jang akan diperbuat hamba baginda".
Maka kata Akisj kepada Dawud:
"Karenanja aku mau mengangkat
engkau mendjadi pengawal pribadiku
se-lama2nja".
3 Sjemuel sudah mati dan ia sudah
diratapi seluruh Israil dan dikuburkan
di Rama, dalam kotanja. Adapun Sjaul
telah membuang para wasitah dan para
berilmu gaib dari negeri itu.
4 Dalam pada itu berhimpunlah orang2
Felesjet dan pergi berkemah dekat
Sjunem. Sjaulpun menghimpun seluruh
Israil, lalu mereka berkemah diatas
pegunungan Gilboa'.
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dilihat Sjaul angkatan perang
orang2 Felesjet itu, maka ia ketakutan
dan sangat gementarlah hatinja.
6 Sjaul menanjai Jahwe, tetapi Jahwe
tidak mendjawab, baik dengan mimpi
maupun dengan Urim atau dengan
perantaraan nabi.
7 Maka Sjaul berkata kepada para
pendjawatnja: "Tjarikanlah aku seorang
wasitah; aku mau pergi kesana dan
berpaling kepada dia". Sahut para
pendjawat kepadanja: "Sesungguhnja di
'En-Dor ada seorang wasitah".
8 Maka Sjaul menjamar dengan
memakai pakaian lain, lalu ia berangkat
dengan disertai dua orang. Pada
malam harinja mereka sampai kepada
perempuan itu. Maka katanja: "Tanjailah
bagiku ruh halus dan naikkanlah bagiku
orang, jang akan kukatakan kepadamu".
9 Sahut perempuan itu kepadanja:
"Engkau tahu apa jang telah diperbuat
Sjaul, bagaimana ia telah menumpas
para wasitah dan para berilmu gaib dari
negeri itu. Mengapa engkau memasang
djerat akan daku, untuk membunuh
aku?"
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Sjaul bersumpah kepadanja
demi Jahwe, katanja: "Demi Jahwe
hidup, dalam perkara ini engkau se-kali2
tidak akan kena salah".
11 Lalu kata perempuan itu: "Siapakah
harus kunaikkan bagimu?" Sahutnja:
"Naikkanlah Sjemuel bagiku!"
12 Ketika perempuan itu melihat
Sjemuel, ia men-djerit2 dengan suara
njaring. Lalu perempuan itu berkata
kepada Sjaul: "Mengapa tuanku
memperdajakan hamba? Tuanku ini
Sjaul sendiri!"
13 Sahut radja kepadanja: "Djangan
takut! Apa gerangan jang kaulihat?"
Sahut perempuan itu kepada Sjaul: "Ilah
hamba lihat naik dari bumi".
14 Kata Sjaul kepadanja: "Bagaimana
perawakannja?" Sahutnja: "Seorang
tua jang naik itu. Ia berselubungkan
mantol". Maka Sjaul tahu dengan
pasti, bahwa ia itu benar2 Sjemuel.
Ia membungkuk sampai ketanah dan
bersudjud.
15 Kata Sjemuel kepada Sjaul:
"Mengapa engkau mengganggu aku
dengan menaikkan daku?" Sahut Sjaul:
"Sangatlah aku tersesak. Orang2
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Felesjet sedang bertempur dengan daku
dan Allah telah mundur daripadaku. Ia
tidak mendjawab kepadaku, baik dengan
perantaraan nabi maupun dengan
mimpi. Karena itu aku memanggil
engkau, agar engkau memberitahu aku
apa jang harus kuperbuat".
16 Sahut Sjemuel: "Tetapi mengapa
engkau bertanja kepadaku, kalau Jahwe
sudah mundur daripadamu dan sudah
mendjadi musuhmu?
17 Jahwe telah berbuat denganmu,
sebagaimana Ia telah bersabda dengan
perantaraanku: Jahwe telah menjentak
keradjaan dari dalam tanganmu dan
telah memberikan kepada temanmu,
jaitu kepada Dawud.
18 Karena engkau tidak mendengarkan
suara Jahwe dan tidak mengenakan
pidjar murkaNja kepada 'Amelek, maka
itu Jahwe menimpakan ini kepadamu
pada hari ini:
19 Jahwe akan menjerahkan djuga Israil
bersama dengan dikau kedalam tangan
orang2 Felesjet. Engkau dan putera2mu
akan berada sertaku esok. Djuga
perkemahan Israil akan diserahkan
Jahwe kedalam tangan orang2 Felesjet".
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ketika itu djuga Sjaul rebah
tersungkur ditanah; ia sangat ketakutan
karena perkataan Sjemuel itu. Dan
lagi ia kehabisan kekuatan, karena ia
sehari-semalam tidak makan apa2.
21 Perempuan itu menghampiri Sjaul.
Melihat, bahwa ia sangat terkedjut, maka
ia berkata kepadanja: "Lihatlah, sahaja
baginda telah mendengarkan suara
baginda. Hamba telah mempertaruhkan
njawa hamba dengan mendengarkan
perkataan, jang dikatakan baginda
kepada hamba.
22 Sekarang, pada giliran baginda,
dengarkanlah suara sahaja baginda ini.
Biarlah hamba menjadjikan sepotong
roti kepada baginda dan silakan makan,
agar supaja baginda mendapat kekuatan
kembali untuk melandjutkan perdjalanan
baginda".
23 Tetapi (Sjaul) enggan, katanja:
"Aku tidak mau makan". Baru ketika
pendjawatnja bersama dengan
perempuan itu mendesak dia, maka ia
mendengarkan suara mereka. Lalu ia
bangkit dari tanah dan duduk diatas
katil.
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perempuan itu mempunjai
anak-sapi tambun dikandangnja.
Dengan ber-gegas2 ia menjembelih itu.
Ia mengambil tepung, lalu diramasnja
dan dibakarnja mendjadi beberapa roti
tak beragi.
25 Kemudian diangkatnja didepan Sjaul
serta pendjawatnja. Setelah mereka
makan, mereka lalu berdiri dan pergi
dari situ pada malam itu djuga.
1 Orang2 Felesjet menghimpun
seluruh angkatan perangnja di
Afek, sedang Israil berkemah pada mata
air dekat Jizre'el.
2 Tengah para wali Felesjet berpawai
dalam pasukan seratus dan seribu orang
dan Dawud serta orang2nja berpawai
paling achir bersama dengan Akisj,
3 berkatalah para punggawa Felesjet:
"Apa maunja orang Hibrani itu?" Sahut
Akisj kepada para punggawa Felesjet:
"Itu kan Dawud, hamba Sjaul, radja
Israil, jang sudah satu-dua tahun tinggal
sertaku! Semendjak hari ia berbelot
(kepadaku) sampai dengan hari ini tidak
kudapati apapun djua padanja!"
4 Tetapi para punggawa Felesjet
murka kepadanja, lalu para punggawa
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Felesjet berkata: "Kembalikanlah orang
itu dan biarlah ia kembali ketempat,
jang sudah kautundjukkan kepadanja.
Djanganlah ia turun ikut serta dalam
pertempuran bersama dengan kita,
supaja ia djangan mendjadi lawan
kita tengah pertempuran! Dengan apa
gerangan ia dapat lebih berkenan pada
tuannja selain dengan kepala orang2
itu?
5 Ia kan Dawud, jang disambut dengan
njanjian serta tari berbaris: "Sjaul telah
memukul ber-ribu2 orang, tetapi Dawud
telah memukul ber-laksa2 orang!"
6 Akisj lalu memanggil Dawud dan
berkata kepadanja: "Demi Jahwe hidup,
engkau sungguh adalah seorang jang
lurus hatinja. Maka baiklah, menurut
pandanganku, engkau keluar-masuk
perkemahan sertaku. Sebab semendjak
engkau datang kepadaku sampai dengan
hari ini, sesuatu jang djahat tiada
kudapati padamu. Tetapi menurut
pandangan para wali, tidak baiklah
engkau.
7 Djadi, kembalilah dan pergilah dengan
selamat, dan djangan berbuat sesuatu,
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jang tidak berkenan pada para wali
Felesjet".
8 Tetapi sahut Dawud kepada Akisj:
"Apakah telah hamba perbuat dan
kesalahan apakah telah didapati baginda
pada hamba ini, semendjak hamba
masuk hamba baginda sampai dengan
hari ini, maka hamba tidak boleh ikut
bertempur lawan seteru seri baginda?"
9 Djawab Akisj kepada Dawud,
katanja: "Ketahuilah, bahwa menurut
pandanganku engkau baik seperti
seorang malaekat Allah. Tetapi para
punggawa Felesjet berkata: "Djangan ia
turut bertempur bersama dengan kami.
10 Djadi, besok, pagi2 benar, bangunlah,
(engkau) bersama dengan para hamba
tuanmu, jang sudah datang sertamu itu.
Besok pagi2 benar kamu harus bangun
dan berangkat segera setelah fadjar
menjingsing".
11 Pagi2 benar Dawud serta orang2nja
bangun dan pergi, lalu mereka kembali
kenegeri Felesjet, sementara orang2
Felesjet naik ke Jizre'el.
1 Pada hari berikutnja Dawud
beserta orang2nja tiba di Siklag.
Nah, orang2 Amalek sudah menjerbu
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Negeb dan lawan Siklag. Mereka telah
memukul Siklag dan membakarnja
habis,
2 menawan wanita2 (dan segala
sesuatu) jang ada didalamnja, besarketjil, dan menggiringnja tanpa
membunuh seorang djuapun. Lalu
mereka melandjutkan perdjalanannja.
3 Dawud serta orang2nja tiba dikota dan
melihat (kota) itu sudah dibakar habis
dan isteri serta putera-puteri mereka
ditawan.
4 Maka Dawud dan rakjat, jang
menjertainja, mulai men-djerit2 dan
menangis, sampai habis kekuatannja
untuk menangis.
5 Djuga kedua isteri Dawud, jaitu
Ahino'am dari Jizre'el dan Abigail, isteri
Nabal orang Karmel itu, tertawan.
6 Dawud sangat kesesakan, karena
rakjat sudah berunding untuk meradjam
dia, sebab sangat kepahitan hati rakjat
karena putera-puteri mereka masing2.
Tetapi Dawud menetapkan hatinja dalam
Jahwe, Allahnja.
7 Kata Dawud kepada Ebjatar bin
Ahimelek: "Sudilah membawa efod
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kepadaku". Maka Ebjatar membawa efod
itu kepada Dawud.
8 Lalu Dawud menanjai Jahwe:
"Haruskah aku mengedjar rampok
itu? Dapatkah aku menjusul mereka?"
Sahutnja: "Kedjarlah mereka itu, sebab
kamu pasti dapat menjusul mereka dan
melepaskan (tawanan)!"
9 Lalu berangkatlah Dawud bersama
dengan enam ratus orang, jang ada
sertanja, dan mereka sampai pada
anak-sungai Besor.
10 Selandjutnja Dawud meneruskan
pengedjaran itu bersama dengan empat
ratus orang. Dua ratus orang, jang
terlalu penat untuk menjeberangi
anak-sungai Besor, tinggal disitu.
11 Dipadang mereka mendapati seorang
orang Mesir, jang lalu dibawa mereka
kepada Dawud. Ia diberi mereka makan
roti, jang dimakannja, dan ia diberi
minum air.
12 Djuga mereka memberi dia
selempeng buah ara dan kue buah
anggur. Sesudah ia makan, kembalilah
semangatnja, sebab tiga hari tiga malam
lamanja ia tidak makan dan tidak minum
apa2.
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kata Dawud kepadanja:
"Kepunjaan siapakah engkau itu dan
dari mana engkau datang?" Sahutnja:
"Saja ini seorang pemuda Mesir, budak
seorang 'Amalek. Saja ditinggalkan
madjikan saja, karena saja djatuh sakit
tiga (hari) jang lalu.
14 Kami telah menjerbu Negeb orang2
Keret, Negeb Juda dan Negeb Kaleb dan
Siklag kami bakar habis".
15 Maka kata Dawud kepadanja:
Maukah engkau menghantar aku kepada
rampok itu?" Sahutnja: Bersumpahlah
kepada saja demi Allah, bahwa tuan
tidak akan membunuh saja dan tidak
akan menjerahkan saja kepada madjikan
saja, maka saja mau menghantar tuan
kepada rampok itu".
16 Lalu ia menghantar dia. Dan lihatlah,
orang2 itu ber-pentjar2 diseluruh
daerah itu sambil makan-minum dan
ber-pesta2 dari djarahan besar, jang
telah diangkutnja dari tanah Felesjet dan
tanah Juda.
17 Dawud memukul mereka mulai
fadjar hingga petang hari, dengan
mendjatuhkan pengharaman kepada
mereka. Tak satupun dari antara mereka
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terluput, selain empat ratus pemudanja,
jang lari dengan menunggang unta.
18 Maka Dawud melepaskan segala
sesuatu, jang telah diangkut orang2
Amalek, dan kedua isterinjapun
dilepaskan Dawud pula.
19 Tak sesuatupun dari djarahan
itu kehilangan bagi mereka, barang
ketjil-besar, putera-puteri dan segala
sesuatu jang telah diambil dari mereka.
Kesemuanja itu dikembalikan Dawud.
20 Segala domba-kambing dan sapi
diambil djuga dan itu digiring mereka
didepan Dawud, sampai berkata: "Ini
djarahan Dawud".
21 Ketika Dawud tiba lagi pada
dua ratus orang, jang terlalu penat
untuk mengikuti Dawud dan jang
ditinggalkannja ditepi anak-sungai Besor,
maka orang2 itu keluar menjongsong
Dawud dan rakjat jang ada sertanja.
Dawud menghampiri mereka dan
menanjakan tentang keadaan mereka.
22 Tetapi segala orang durdjana dan
risau diantara orang2 jang sudah
menjertai Dawud, angkat bitjara,
katanja: "Oleh sebab mereka itu tidak
menjertai kita, maka kita djangan
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memberikan sesuatupun dari djarahan
jang telah kita luputkan, terketjuali isteri
dan anak mereka masing2, jang boleh
dibawa mereka, dan lalu biarlah mereka
pergi".
23 Tetapi kata Dawud: "Djangan berbuat
begitu, saudara2ku! (Ingatlah) akan apa
jang telah dikurniakan Jahwe kepada
kita sekalian. Ia telah melindungi kita
dan telah menjerahkan rampok, jang
mendatangi kita, kedalam tangan kita.
24 Siapa gerangan mau mendengarkan
kamu mengenai perkara itu, Sebab:
'Seperti bagian orang jang turun
bertempur, demikianlah bagian orang
jang tinggal pada barang!" Sama2
mereka beroleh bagiannja!"
25 Semendjak itu dan selandjutnja itu
mendjadi ketetapan dan adat untuk
Israil sampai dewasa ini.
26 Setibanja di Siklag, Dawud
mengirimkan sebagian dari djarahan
itu kepada kaum tua2 Juda, sekadar
kota2nja, dengan pesan: "Ini suatu
berkah bagi kalian dari barang djarahan
seteru2 Jahwe!"
27 Jaitu: kepada jang di Betul, kepada
jang di Rama Negeb kepada jang di Jatir,

1 Samuel 30.28–31.4
28 kepada
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jang di 'Aro'er, kepada jang di
Sifmot, kepada jang di 'Esjtemoa',
29 kepada jang di Karmel, kepada jang
di-kota2 orang2 Jerahmeel, kepada jang
di-kota2 orang2 Kain,
30 kepada jang di Horma, kepada jang
di Bor'asjan, kepada jang di 'Eter,
31 kepada jang di Hebron, kepada jang
disemua tempat, dimana Dawud dahulu
mengembara, ia sendiri bersama dengan
orang2nja.
1 Orang2 Felesjet bertempur
dengan Israil. Orang2 Israil lari
dari hadapan orang2 Felesjet. Orang2
jang tewas menggeletak dipegunungan
Gilboa'.
2 Orang2 Felesjet memperhambat Sjaul
serta putera2nja dan memukul Jonatan,
Abinadab dan Malkisjua', putera2 Sjaul.
3 Maka pertempuran berketjamuk
didekat Sjaul. Para pembusur mendapati
dia dan dia sangat dilukai oleh
pembusur2 itu.
4 Maka kata Sjaul kepada biduandanja:
"Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku.
Djangan sampai nanti orang berkulup itu
menikam dan mempermainkan daku".
Tetapi si biduanda tidak mau, sebab

31
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ia sangat gerun. Maka Sjaul sendiri
mengambil pedang itu dan mendjatuhi
pedang itu.
5 Ketika biduandanja melihat, bahwa
Sjaul sudah mati, maka iapun
mendjatuhi pedangnja dan matilah ia
sertanja.
6 Demikianlah matilah Sjaul pada hari
itu bersama dengan ketiga puteranja
dan biduandanja dan segala orangnja
sekaligus.
7 Ketika orang2 Israil diseberang
lembah dan diseberang sungai Jarden
melihat, bahwa orang2 Israil sudah lari
dan Sjaul serta putera2nja mati, mereka
lalu meninggalkan kota2 dan melarikan
diri. Maka datanglah orang2 Felesjet
mendiaminja.
8 Keesokan harinja datanglah orang2
Felesjet merampasi orang2 jang telah
gugur. Mereka menemukan Sjaul
serta ketiga puteranja menggeletak
dipegunungan Gilboa'.
9 Mereka memenggal kepalanja
"merampasi perlengkapannja dan
menjuruh itu dibawa berkeliling
diseluruh negeri Felesjet untuk
mewartakan (kabar jang baik itu)

1 Samuel 31.10–13
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(kepada) berhala2 mereka dan kepada
rakjat.
10 Mereka menaruh perlengkapannja
didalam kuil 'Asjtoret, tetapi djenazahnja
dipertundjukkannja diatas tembok
Bet-Sjan.
11 Ketika penduduk Jabesj di Gile'ad
mendengar, apa jang telah diperbuat
orang2 Felesjet pada Sjaul,
12 lalu bertolaklah semua orang
jang gagah-berani, dan berdjalan
se-malam2an, mengambil djenazah
Sjaul serta djenazah ketiga putera2nja
dari tembok Bet-Sjan, lalu membawanja
ke Jabesj dan membakarnja disana.
13 Mereka mengambil tulang2nja lalu
dikuburkannja dibawah pohon asam
di Jabesj. Kemudian mereka berpuasa
tudjuh hari lamanja.

2 Samuel
1 Setelah

Sjaul mati dan Dawud
kembali dari pukulannja lawan
orang2 'Amalek, Dawud lalu tinggal dua
hari lamanja di Siklag.
2 Pada hari ketiga datanglah seorang
dari perkemahan, dari Sjaul. Pakaiannja
tersobek2 dan debupun ada diatas
kepalanja. Ketika ia sampai kehadapan
Dawud, ia lalu meniarap dan bersudjud.
3 Maka bertanjalah Dawud kepadanja:
"Darimana engkau?" Sahutnja
kepadanja: "Saja dapat membebaskan
diri saja dari perkemahan Israil".
4 Lalu bertanjalah Dawud kepadanja:
"Apakah gerangan telah terdjadi?
Beritahukanlah kepadaku!" Sahutnja:
"Rakjat sudah lari dari pertempuran.
Banjaklah dari rakjat jang rebah
dan tewas; djuga Sjaul dan Jonatan,
puteranja, telah mati".
5 Bertanjalah Dawud kepada pemuda,
pemberitahu itu: Bagaimana engkau
tahu, bahwa Sjaul dan Jonatan,
puteranja, telah tewas?"

1
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pemberitahu itu, menjahut:
"Kebetulan saja berada diatas
pegunungan Gilboa'. Saja melihat
Sjaul bersandarkan tombaknja sedang
diperhambat oleh kereta2 dan tentara
berkuda.
7 Ia menoleh dan melihat saja, lalu
memanggil saja. Saja menjahut: "Saja
sini".
8 Ia bertanja kepada saja: "Siapakah
engkau itu?" Sahut saja kepadanja:
"Saja ini seorang 'Amalek".
9 Lalu katanja kepada saja: "Kemari dan
bunuhlah aku ini, sebab aku meriang
semangat, meskipun njawaku masih
utuh padaku".
10 Saja lalu menghampiri dia dan ia
kubunuh, karena saja tahu, bahwa dari
rebahnja ia toh tidak dapat hidup lagi.
Lalu saja mengambil kuluk, jang ada
diatas kepalanja, dan pontoh jang ada
pada lengannja, dan saja bawa kemari
kehadapan tuan".
11 Dawud memegang pakaiannja, lalu
menjobek2nja dan demikianpun semua
orang jang ada sertanja.
12 Mereka itu meratap dan menangis
dan berpuasa hingga petang hari karena
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Sjaul dan Jonatan, puteranja, dan
karena umat Jahwe dan keluarga Israil,
sebab mereka telah ditewaskan pedang.
13 Kemudian Dawud bertanja kepada
pemuda, pemberitahu itu: "Dari mana
engkau tahu itu?" Maka sahutnja: "Saja
ini anak seorang perantau dari 'Amalek".
14 Lalu kata Dawud kepadanja:
"Bagaimana gerangan engkau tidak
takut2 mengedangkan tanganmu dan
membinasakan orang jang diurapi
Jahwe?"
15 Kemudian Dawud memanggil salah
seorang dari antara pelajan2 dan
menjuruh: "Ajuh kemari, kenailah dia!"
Dan dia itu memukul dia mati.
16 Dalam pada itu Dawud berkata
kepadanja: "Biarlah darahmu turun
diatas kepalamu sendiri! Sebab mulutmu
sudah naik saksi terhadap dirimu sendiri
dengan berkata: "Saja telah membunuh
orang jang diurapi Jahwe".
17 Dawud lalu menjanjikan lagu ratap
ini atas Sjaul dan Jonatan, puteranja.
18 Lagu itu tertulis dalam Kitab
Mustakim, untuk mengadjarkannja
kepada bani Juda. Katanja:

2 Samuel 1.19–25
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tewaslah, hai Israil,
diatas ketinggian, bagaimana gerangan
rebahlah para pahlawan?
20 Djangan beritahukan di Gat, didjalan
Asjkalon djangan wartakan, agar
puteri2 Felesjet djangan bersukaria,
djangan bersorak-gembira puteri2 orang
berkulup!
21 Hai gunung2 Gilboa', embun dan
hudjan djangan diatasmu, hai padang2
si Maut, sebab disana dinodai perisai
para pahlawan! Dengan minjak tidak lagi
diurapi perisai Sjaul,
22 busur Jonatan tidaklah mundur tanpa
darah orang jang gugur, tanpa lemak
orang jang gagah-perkasa; berhampa
tangan pedang Sjaul tidak kembali.
23 Sjaul dan Jonatan, terkasih dan elok,
selama hidup dan dalam matinja tidak
terpisah. Dari radjawali tjepatanlah
mereka, gagah perkasa lebih dari singa!
24 Tangisilah, hai puteri2 Israil,
Sjaul, jang mendandani kamu dengan
kirmizi dan perhiasan, jang memasang
peremasan pada pakaianmu!
25 Bagaimana rebahlah para pahlawan
ditengah pertempuran! Diatas
tinggianmu tewaslah Jonatan,

2 Samuel 1.26–2.5
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dikau sesaklah hatiku,
hai Jonatan, saudara! Bagiku sangat
manislah engkau, kasihmu lebih adjaib
bagiku dari kasih wanita!
27 Bagaimana rebahlah para pahlawan,
binasa sendjata tempur!
1 Kemudian Dawud menanjai Jahwe:
"Bolehkah aku naik ke salah satu
kota Juda?" Sahut Jahwe kepadanja:
"Naiklah!" Lalu bertanjalah Dawud:
"Kemana aku harus naik?" Sahutnja: "Ke
Hebron!"
2 Lalu Dawud naik kesana dan djuga
kedua isterinja, jaitu Ahino'am dari
Jizre'el dan Abigail, isteri Nabal, orang
Karmel itu.
3 Dan lagi orang2 jang ada sertanja,
masing2 dengan keluarganja, disuruhnja
naik djuga kesana. Lalu mereka sekalian
menetap di-kota2 wilajah Hebron.
4 Orang2 Juda datang mengurapi
Dawud mendjadi radja atas keluarga
Juda. Diberitahukan kepada Dawud,
bahwa orang2 Jabesj di Gile'ad telah
menguburkan Sjaul.
5 Maka Dawud menjuruh pesuruh2
kepada orang2 Jabesj di Gile'ad
untuk mengatakan kepada mereka:

2
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"Terberkatilah kamu oleh Jahwe karena
kamu telah melakukan kebadjikan
ini kepada tuanmu Sjaul dan sudah
menguburkan dia.
6 Semoga Jahwe menaruh kerelaan dan
kesetiaan pada kamu pula karenanja.
Tetapi akupun akan berbuat baik pula
kepada kamu, karena kamu telah
berbuat demikian.
7 Dan sekarang, dapatlah hati dan
hendaklah gagah-berani, sebab tuanmu
Sjaul sudah mati. Adapun aku sudah
diurapi oleh seluruh keluarga Juda
mendjadi radja mereka".
8 Abner bin Ner, panglima Sjaul, telah
mentjulik Isjba'al, putera Sjaul dan ia
dibawanja ke Mahanaim,
9 dan ia meradjakannja atas Gile'ad,
orang2 Asjer dan Jizre'el, atas Efraim
dan Binjamin, atas Israil seluruhnja.
10 Isjba'al bin Sjaul berusia empatpuluh
tahun, ketika ia mendjadi radja Israil dan
ia meradjai dua tahun lamanja. Hanja
keluarga Juda memihak Dawud.
11 Adapun lamanja Dawud mendjadi
radja di Hebron atas keluarga Juda
berdjumlah tudjuh tahun enam bulan.

2 Samuel 2.12–17
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bin Ner bersama dengan para
pengikut Isjba'al bin Sjaul keluar dari
Mahanaim ke Gibe'on.
13 Joab bin Serujapun keluar pula
bersama dengan para lasjkar Dawud.
Mereka bersongsong ditepi kolam
Gibe'on. Mereka berhenti, satu fihak
disebelah sini dan jang lain disebelah
sana kolam itu.
14 Maka kata Abner kepada Joab:
"Biarlah beberapa pemuda tampil
kemuka dan beradu dihadapan kita!"
Sahut Joab: "Baik!"
15 Mereka lalu tampil kemuka dan
dibilang: duabelas orang dari Binjamin
untuk Isjba'al bin Sjaul dan duabelas
lasjkar Dawud.
16 Maka masing2 memegang kepala
lawannja dan menikamkan pedangnja
kedalam lambung lawannja. Demikianlah
mereka sekalian rebah ber-sama2.
Maka itu tempat itu dinamakan "Ladang
Lambung2"; letaknja dekat Gibe'on.
17 Pada hari itu berketjamuk
pertempuran jang sengit. Abner
dan orang2 Israil dialahkan oleh lasjkar
Dawud.

2 Samuel 2.18–23
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ada ketiga anak Seruja, jaitu
Joab, Abisjai dan 'Asael. Adapun 'Asael
itu tjepat kaki seperti kambing hutan
dipadang.
19 'Asael me-ngedjar2 Abner dan
tidak berbelok kekanan maupun kekiri
daripada Abner.
20 Abner menoleh dan berkata: "Engkau
ini 'Asael?" Sahutnja: "Saja".
21 Maka berkatalah Abner kepadanja:
"Beloklah kekanan atau kekiri, peganglah
salah seorang pemuda dan ambillah
bagimu perlengkapannja". Tetapi 'Asael
tidak mau melepaskannja.
22 Karena itu Abner berkata lagi kepada
'Asael: "Lepaskanlah saja. Nanti kupukul
engkau rebah ketanah! Dan bagaimana
aku dapat memandang kakakmu Joab
lagi?"
23 Ketika ia masih djuga enggan
melepaskannja, maka Abner mengenai
dia dalam perutnja dengan udjung
tombaknja, hingga tombak itu keluar
dari belakangnja. Ia rebah disana dan
mati ditempat itu djuga. Maka setiap
orang jang tiba pada tempat 'Asael rebah
dan mati, berhenti disitu.

2 Samuel 2.24–29
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Joab dan Abisjai mengedjar
Abner. Mendjelang matahari terbenam
sampailah mereka kebukit Ama, jang
terletak disebelah timur Giah, didjalan
gurun Gibe'on.
25 Bani Binjamin berhimpun pada Abner,
sehingga mereka merupakan pasukan
jang rapat, dan mereka berdiri diatas
salah satu bukit.
26 Lalu berserulah Abner kepada
Joab: "Haruskah pedang makan terusmenerus? Tidakkah kauketahui, bahwa
pahitlah achirnja? Berapa lama lagi
engkau tidak memerintahkan kepada
rakjat untuk menghentikan pengedjaran
terhadap saudara2nja?"
27 Sahut Joab: "Demi Allah hidup,
seandainja engkau tidak berbitjara,
nistjaja rakjat baru esok pagi mengachiri
pengedjarannja terhadap saudara2nja!"
28 Lalu Joab meniup tanduk, maka
mereka berhenti; mereka tidak
mengedjar Israil dan tidak bertempur
lagi.
29 Abner serta orang2nja se-malam2an
berdjalan melalui 'Araba, menjeberangi
sungai Jarden dan, dengan berdjalan

2 Samuel 2.30–3.3
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terus pagi harinja, mereka tiba di
Mahanaim.
30 Setelah Joab berhenti mengedjar
Abner, maka ia menghimpunkan seluruh
rakjat dan dari antara lasjkar Dawud
kuranglah sembilanbelas orang dan lagi
'Asael.
31 Tetapi para lasjkar Dawud telah
memukul sampai mati tiga ratus
empatpuluh orang dari Binjamin, jaitu
orang2 Abner.
32 Mereka mengangkat 'Asael, lalu
menguburkannja dikubur bapaknja di
Betlehem. Kemudian berdjalanlah Joab
serta orang2nja se-malam2an dan fadjar
menjingsing bagi mereka di Hebron.
1 Peperangan berlangsung lama
antara wangsa Sjaul dengan wangsa
Dawud. Tetapi sementara Dawud
semakin teguh, maka wangsa Sjaul
semakin lemah.
2 Adapun di Hebron bagi Dawud
dilahirkan beberapa putera: jang sulung
jakni Amnon oleh Ahino'am dari Jizre'el;
3 jang kedua jakni Kileab oleh Abigail,
isteri Nabal orang Karmel; jang ketiga
ialah Absjalom, anak Ma'aka binti Talmai,
radja Gesjur;

3
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keempat ialah Adonia anak Hagit;
jang kelima adalah Sjefatja, anak Abital;
5 jang keenam jakni Jitre'am dilahirkan
oleh 'Egla, isteri Dawud. Mereka sekalian
dilahirkan di Hebron bagi Dawud.
6 Sementara peperangan berlangsung
antara wangsa Sjaul dengan wangsa
Dawud, lambat-laun Abner merebut
kekuasaan dalam wangsa Sjaul.
7 Adapun dahulu Sjaul mempunjai
seorang gundik, jang bernama Rispa
binti Aja. Maka kata (Isjba'al) kepada
Abner: "Mengapa gerangan engkau
menghampiri gundik ajahku?"
8 Tetapi sangat ber-njala2lah murka
Abner atas perkataan Isjba'al, lalu
berkata: "Kepala andjingkah aku ini?
Kini aku merelai wangsa Sjaul, ajahku,
saudara2mu dan teman2mu dan
akupun tidak membiarkan dikau sampai
ketangan Dawud. Namun sekarang
ini engkau mempertanggungkan daku
perihal perempuan itu!
9 Semoga Jahwe berbuat ini kepada
Abner dan menambahkan itu kepadanja,
kalau aku tidak memperbuat baginja
apa jang telah dipersumpahkan Jahwe
kepadanja,

2 Samuel 3.10–14
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bahwasanja Ia akan mentjabut
keradjaan daripada wangsa Sjaul dan
akan mendirikan tachta Dawud atas
Israil dan atas Juda, dari Dan sampai
Beer-Sjeba'!".
11 Maka (Isjba'al) tidak berani
mendjawab sepatah katapun kepada
Abner, karena takut kepadanja.
12 Maka Abner mengutus pesuruh2
kepada Dawud untuk mengatakan
kepadanja: "Ikatlah perdjandjian dengan
hamba, maka hamba mau mengulas
tangan untuk membuat seluruh Israil
memihak baginda!"
13 Sahut (Dawud): "Baik! Aku mau
mengikat perdjandjian denganmu. Tetapi
ada satu hal jang kuminta daripadamu:
tidak bolehlah engkau menghadap aku,
selain kalau engkau menghantar Mikal
binti Sjaul, bilamana engkau datang
menghadap aku".
14 Kemudian Dawud mengutus
pesuruh2 kepada Isjba'al, putera Sjaul
untuk mengatakan kepadanja: "Beri
aku isteriku, jaitu Mikal, jang telah
kuperisteri akan ganti seratus kulup
orang2 Felesjet".
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Isjba'al menjuruh orang
mengambil Mikal dari suaminja, jaitu
Paltiel bin Laisj.
16 Suaminja bertolak bersama dengan
dia sambil menangis sampai ke Bahurim.
Lalu kata Abner kepadanja: "Ajuh,
pulang!" Maka pulanglah ia.
17 Adapun Abner telah berembuk
dengan kaum tua2 Israil. Katanja
kepada mereka: "Sudah lama kamu
menginginkan Dawud djadi radja atas
kamu.
18 Nah sekarang, bertindak, sebab
Jahwe telah bersabda kepada Dawud:
"Dengan tangan hambaKu Dawud Aku
akan menjelamatkan umatKu daripada
tangan orang2 Felesjet dan daripada
segala seterunja".
19 Abnerpun berunding pula dengan
Binjamin. Kemudian Abner sendiri pergi
ke Hebron untuk berunding dengan
Dawud perihal segala sesuatu, jang
sudah disetudjui seluruh Israil dan
segenap keluarga Binjamin.
20 Ketika Abner tiba pada Dawud di
Hebron dengan disertai duapuluh orang,
maka Dawud mengadakan perdjamuan
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untuk Abner serta orang2nja jang ada
sertanja.
21 Berkatalah Abner kepada
Dawud: "Sekarang hamba hendak
pergi menghimpun seluruh Israil
kehadapan seri baginda, agar mereka
mengikat perdjandjian dengan
baginda. Demikianlah baginda akan
meradja atas segala sesuatu, jang
diinginkan baginda". Setelah itu Dawud
memperkenankan Abner pergi dan
pergilah dia dengan selamat.
22 Adapun pada ketika itu tibalah lasjkar
Dawud dan Joab dari perampasan
dengan membawa banjak djarahan.
Abner sudah tidak berada lagi serta
Dawud di Hebron, sebab ia telah
memperkenankan dia pergi dengan
selamat.
23 Ketika Joab serta seluruh tentaranja
tiba, maka diberitahukan kepada Joab:
"Abner bin Ner sudah datang menghadap
radja. Ia telah memperkenankan dia
pergi dengan selamat".
24 Maka Joab menghadap radja
dan berkata: "Apakah baginda
perbuat? Abner sendiri sudah datang

2 Samuel 3.25–29
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menghadap baginda; mengapa baginda
memperkenankan dia pergi?
25 Tidakkah baginda tahu, bahwa
Abner bin Ner itu datang kemari untuk
mengelabui baginda, untuk mengetahui
keluar-masuk baginda dan semuanja
jang diperbuat baginda?"
26 Maka Joab pergi dari hadapan Dawud,
lalu menjuruh pesuruh2 menjusul Abner
dan memanggilnja kembali dari sumur
Sira, tanpa diketahui Dawud.
27 Abner kembali ke Hebron. Maka Joab
menjisihkan dia ketengah pintu-gerbang
se-akan2 hendak berbitjara dengan dia
dengan leluasa. Disana ia menikam
perutnja, sehingga Abner mati, akan
balas dendam atas darah 'Asael, adiknja.
28 Ketika Dawud kemudian mendengar
hal itu, ia lalu berkata: "Dihadapan
Jahwe aku dan keradjaanku se-lama2nja
tidak bersalah atas darah Abner bin Ner.
29 Biarlah itu berbalik atas kepala Joab
dan atas seluruh keluarganja. Djangan
pernah kehilangan dari keluarga Joab
seseorang jang beser mani atau jang
sakit kusta, orang kasim, orang jang
dimakan pedang atau jang kekurangan
makan!"
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dan Abisjai, adiknja, telah
membunuh Abner, karena Abner telah
menewaskan 'Asael, adik mereka, dalam
pertempuran di Gibe'on).
31 Dawud berkata kepada Joab dan
segenap rakjat jang ada sertanja:
"Sobeklah pakaianmu, kenakanlah
kain karung dan ratapilah dihadapan
Abner!" Radja Dawud sendiri berdjalan
dibelakang usungan djenazahnja.
32 Abner dikuburkan di Hebron; dengan
suara njaring radja menangis pada kubur
Abner dan seluruh rakjatpun menangis
pula.
33 Lalu radja menjanjikan lagu ratap ini
untuk Abner, katanja: Mestikah Abner
mati seperti seorang bodoh?
34 Tanganmu tidak diikat, kakimupun
tidak bersengkela perunggu. Engkau
sudah rebah, seperti orang rebah
dihadapan pembuat lalim". Lalu seluruh
rakjat menangisinja lebih lagi.
35 Ketika segenap rakjat, waktu hari
masih siang, mempersilakan Dawud
bersantap, maka Dawud bersumpah:
"Semoga Allah berbuat ini kepadaku dan
menambahkan itu, kalau aku mengetjap
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roti atau apa sadja sebelum matahari
terbenam!"
36 Rakjat memperhatikan itu dan
berkenan akan itu. Memang, segala
sesuatu jang diperbuat radja,
diperkenankan seluruh rakjat.
37 Pada hari itu seluruh rakjat dan
seluruh Israil mendjadi tahu, bahwa
pembunuhan Abner bin Ner itu bukan
dari radja datangnja.
38 Kemudian radja berkata kepada para
pendjawatnja: "Tidakkah kamu ketahui,
bahwa pada hari ini seorang panglima
dan orang besar di Israil telah rebah?
39 Adapun aku ini kini lemah, kendati
aku sudah diurapi mendjadi radja;
dan orang2 itu, jakni anak2 Seruja
itu, lebih nekat daripadaku. Semoga
Jahwe membalas pendjahat itu sekadar
kedjahatannja!"
1 Ketika putera Sjaul mendengar,
bahwa Abner telah mati di Hebron,
maka tawarlah hatinja dan seluruh
Israilpun terkedjut karenanja.
2 Adapun (pada Isjba'al), putera Sjaul,
ada dua pemimpin rampok, jang satu
bernama Ba'ana dan jang lain Rekab.
Mereka itu anak Rimon, orang Beerot,

4
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jang berasal dari bani Binjamin. Sebab
Beerot dianggap sebagai termasuk
kedalam suku Binjamin djuga.
3 Karena orang Beerot itu dahulu
melarikan dirinja ke Gitaim dan menetap
disana sebagai perantau sampai
sekarang ini.
4 Adapun Jonatan, putera Sjaul djuga,
mempunjai seorang putera, jang
timpang kedua kakinja. Ia baru berumur
lima tahun, ketika dari Jizre'el sampailah
kabar perihal Sjaul dan Jonatan. Lalu
dajangnja menggendong dia dan lari.
Tetapi karena ter-gopoh2 larinja anak itu
djatuh dan mendjadi pintjang. Adapun
namanja Meribba'al.
5 Nah, kedua anak Rimon, orang Beerot
tadi, jaitu Rekab dan Ba'ana pergi
dan waktu hari panas teriknja mereka
sampai kerumah Isjba'al, jang sedang
tidur siang.
6 Pendjaga pintu, jang sedang
membersihkan gandum, mengantuk
dan djatuh tertidur. Rekab dan Ba'ana
saudaranja, menjusup
7 dan memasuki rumah itu, tengah ia
berbaring atas pembaringan dibilik tidur.
Lalu mereka memukul dia mati. Mereka
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memenggal kepalanja, dan mengambil
kepalanja, lalu se-malam2an mereka
berdjalan terus melalui 'Araba.
8 Mereka membawa kepala Isjba'al
kepada Dawud di Hebron dan berkata
kepada radja: "Ini kepala Isjba'al, putera
Sjaul, seteru baginda, jang mengintai
njawa baginda. Pada hari ini Jahwe
mengaruniakan kepada seri baginda
balasan atas Sjaul dan keturunannja".
9 Tetapi Dawud mendjawab kepada
Rekab dan Ba'ana, saudaranja, anak
Rimon, orang Beerot itu, dengan berkata
kepada mereka: "Demi Jahwe hidup,
jang telah membebaskan daku dari
segala kesesakan!
10 Orang jang memberitahukan
kepadaku, bahwa Sjaul sudah mati,
menganggap dirinja pewarta jang baik,
tetapi ia kutangkap di Siklag dan telah
kubunuh untuk menggandjari wartanja!
11 Apalagi sekarang ini pendjahat2
sudah membunuh orang jang djudjur
dirumahnja sendiri atas pembaringannja,
bukankah sudah sepatutnja aku
menuntut darahnja daripada kamu
dengan menghapuskan kamu dari bumi
ini?"
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Dawud bertitah kepada beberapa
pemuda. Mereka membunuh ke-dua2nja.
Orang lalu memantjung tangan dan
kakinja; dan mereka digantungkannja
dekat kolam di Hebron. Tetapi kepala
Isjba'al diambil, lalu dikuburkan didalam
kubur Abner di Hebron.
1 Maka semua suku Israil datang
menghadap Dawud di Hebron dan
berkata: "Lihatlah kita ini sedaging dan
sedarah!
2 Sudah dahulu, ketika Sjaul masih
mendjadi radja atas kami sekalian,
baginda telah mengepalai keluar-masuk
Israil. Dan Jahwe telah bersabda
kepada baginda: "Engkau harus
menggembalakan umatKu Israil; engkau
harus mendjadi pembesar Israil".
3 Lalu segenap kaum tua2 Israil datang
menghadap radja di Hebron. Radja
Dawud mengikat suatu perdjandjian
dengan mereka dihadapan hadirat Jahwe
dan mereka mengurapi Dawud djadi
radja atas Israil.
4 Dawud berusia tigapuluh tahun,
ketika ia mendjadi radja, dan ia meradja
selama empatpuluh tahun.

5

2 Samuel 5.5–9
5 Di

21

Hebron ia meradjai Juda selama
tudjuh tahun enam bulan, dan di
Jerusjalem ia meradjai seluruh Israil dan
Juda selama tigapuluh tiga tahun.
6 Radja (Dawud) pergi bersama
dengan orang2nja ke Jerusjalem
melawan orang2 Jebus, penduduk
daerah itu. Mereka itu berkata kepada
Dawud: "Tak dapatlah engkau masuk
kemari! Malah orang buta dan lumpuh
akan menegahkan dikau!" (Adapun
maksudnja: "Dawud tidak akan masuk
kemari!")
7 Tetapi Dawud merebut benteng Sion,
jaitu kota Dawud.
8 Pada kesempatan itu Dawud djuga
berkata: "Barang siapa memukul
orang Jebus, sehingga ia sampai
keterowongan......... Adapun orang buta
dan lumpuh, mereka itu dibentji Dawud
sendiri". Dari itu orang berkata: "Si
buta dan si lumpuh tidak boleh masuk
Rumah".
9 Dawud menetap dibenteng, jang
dinamainja "Kota Dawud". Dawud
membangun (pagar tembok) keliling
mulai dari Milo masuk kedalam.
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Dawud semakin besar
dan Jahwe, Allah Balatentara, ada
sertanja.
11 Hiram, radja Tyrus, mengirim utusan
kepada Dawud dan lagi kaju aras,
beberapa pandai kaju dan pandai batu,
untuk membangun rumah bagi Dawud.
12 Maka Dawud tahu, bahwa Jahwe
telah mengukuhkan dia djadi radja Israil
dan bahwa Ia telah mengagungkan
keradjaannja karena Israil, umatNja.
13 Setibanja dari Hebron, Dawud
mengambil gundik dan isteri lain di
Jerusjalem, dan baginja dilahirkan
putera dan puteri lagi.
14 Inilah nama2 anaknja, jang dilahirkan
baginja di Jerusjalem: Sjamua', Sjobab,
Natan, Sulaiman,
15 Jibhar, Elisjua', Nefeg, Jafia,
16 Elidjama', Ba'aljada' dan Elifelet.
17 Ketika orang2 Felesjet mendengar,
bahwa Dawud telah diurapi mendjadi
radja atas Israil, maka naiklah orang
Felesjet semua untuk mentjari Dawud.
Mendengar itu, Dawud lalu turun
ketempat jang tak terhampiri.
18 Sementara itu orang2 Felesjet tiba
dan melampar di Lembah Refaim.
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Dawud menanjai Jahwe:
"Haruskah aku naik untuk melawan
orang2 Felesjet? Adakah Engkau
akan menjerahkan mereka kedalam
tanganku?" Sahut Jahwe kepada Dawud:
Naiklah, sebab pasti Aku menjerahkan
orang2 Felesjet kedalam tanganmu!"
20 Dawud sampai di Ba'al-Perasim.
Disitu Dawud memukul mereka, lalu ia
berkata: "Jahwe telah meretas seteruku
untukku, seperti airpun meretas pula".
Karena itu tempat itu dinamakan:
"Ba'al-Perasim".
21 Mereka meninggalkan berhala
mereka disitu, maka Dawud serta
orang2nja memungut itu.
22 Ketika orang2 Felesjet naik lagi dan
melampar di Lembah Refaim,
23 Dawud menanjai Jahwe. SahutNja:
"Djangan naik dari depan, tetapi edarilah
mereka kearah barisan belakang
mereka, lalu hampirilah mereka dari
depan semak baka.
24 Apabila engkau mendengar bunji
langkah2 dipuntjak semak baka itu,
maka hendaklah pesat, sebab Jahwelah
jang mendahului engkau untuk memukul
angkatan perang Felesjet".
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berbuat sekadar difirmankan
Jahwe. Maka ia memukul orang2 Felesjet
dari Gibe'on sampai ke Gezer.
1 Dawud menghimpun lagi segala
orang pilihan Israil, tigapuluh ribu
orang banjaknja.
2 Lalu Dawud berangkat dan pergi
bersama dengan segenap rakjat,
jang ada sertanja, ke Ba'ala-Juda
untuk menaikkan dari sana peti Allah,
jang disebut menurut nama Jahwe
Balatentara, jang bersemajam diatas
Kerub2.
3 Peti Allah dimuatkan diatas pedati
baru dan diangkat keluar dari rumah
Abinadab, jang terletak diatas bukit.
'Uza dan Ahjo, anak Abinadab,
mengemudikan pedati baru itu.
4 ('Uza berdjalan) disamping peti Allah
dan Ahjo berdjalan didepannja.
5 Dawud dan segenap keluarga Israil
me-nari2 dihadapan hadirat Jahwe
dengan se-kuat2nja, sedang bernjanji
dengan diiringi bunji ketjapi, dandi
rebana, kelentungan dan lempari.
6 Tetapi ketika mereka itu tiba
pada penebahan Nakon, maka 'Uza
mengulurkan (tangan) kearah peti

6
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Allah dan memegangnja, karena sapi2
membalikkan(-nja).
7 Seketika itu djuga ber-njala2lah
murka Jahwe kepada 'Uza dan Allah
memukul dia disitu hingga matilah dia
djuga disana, disamping peti Allah.
8 Dawud panas hati, karena Jahwe
meretas 'Uza. Maka itu tempat itu
dinamakan sampai dewasa ini "Peres
'Uza".
9 Pada hari itu Dawud merasa gerun
akan Jahwe dan berkata: "Bagaimana
gerangan peti Jahwe dapat datang
kepadaku?"
10 Maka Dawud tidak mau, peti Jahwe
dipindahkan kepadanja di Kota Dawud,
tetapi ia menjinggahkan kerumah
'Obed-Edom, orang Gat.
11 Dan peti Jahwe tinggal didalam
rumah 'Obed-Edom, orang Gat itu, tiga
bulan lamanja. Dan Jahwe memberkati
'Obed-Edom serta segenap isi rumahnja.
12 Setelah diberitahukan kepada radja
Dawud, bahwa Jahwe memberkati
keluarga 'Obed-Edom serta segala
miliknja karena peti Allah, Dawud lalu
pergi kesana dan memindahkan peti
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Allah itu dengan sukatjita dari rumah
'Obed-Edom ke Kota Dawud.
13 Setelah para pengusung peti
Jahwe madju mengajunkan enam
langkah, maka ia mengurbankan seekor
lembu-djantan dan seekor sapi tambun.
14 Sementara itu Dawud menari2
dengan se-kuat2nja dihadapan hadirat
Jahwe. Dan Dawud bersabukkan tjawat
lenan.
15 Demikianlah Dawud dan segenap
keluarga Israil menaikkan peti Jahwe
dengan pekik-sorai dan bunji tanduk.
16 Ketika peti Jahwe masuk Kota Dawud,
maka Mikal, puteri Sjaul, mendjenguk
dari djendela dan melihat radja Dawud
ber-djengkek2 dan me-nari2 dihadapan
hadirat Jahwe; maka ia menghina dia
dalam hatinja.
17 Mereka membawa peti Jahwe masuk
dan menempatkannja ditempatnja
dalam kemah, jang telah dibentangkan
Dawud untuknja. Kemudian Dawud
menjampaikan kurban bakar dan kurban
sjukur kehadapan hadirat Jahwe.
18 Setelah ia menjelesaikan kurban
bakar dan kurban sjukur itu, ia lalu
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memberkati rakjat atas nama Jahwe,
Allah Balatentara.
19 Ia lalu memberi sedekah kepada
rakjat, kepada segenap perkumpulan
orang Israil, prija dan wanita; masing2
mendapat sebuah roti bulat, segumpal
kurma dan sekuwe buah anggur.
Kemudian rakjat pulang, masing2
kerumahnja.
20 Ketika Dawud pulang untuk
memberkati keluarganja, maka Mikal,
puteri Sjaul, keluar menjambut dia dan
berkata: "Alangkah mulianja radja Israil
pada hari ini, dengan menelandjangkan
dirinja didepan sahaja2 hamba2nja
pada hari ini, seperti orang hampa
menelandjangkan dirinja!"
21 Tetapi sahut Dawud kepada Mikal:
"Dihadapan hadirat Jahwe (aku telah
me-nari2. Demi Jahwe hidup), jang telah
memilih aku diatas ajahmu dan diatas
seluruh keluarganja dan jang telah
mengangkat aku mendjadi pembesar
umat Jahwe, Israil, dihadapan hadirat
Jahwe aku akan me-nari2 pula,
22 dan akan lebih merendahkan diriku
dihadapanNja. Sungguhpun aku akan
dina didepan matamu, tetapi aku
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akan terhormat bagi sahaja2, jang
kaukatakan tadi!"
23 Adapun, Mikal, puteri Sjaul, tidak
melahirkan anak sampai saat adjalnja.
1 Ketika radja sudah mendiami
rumahnja, dan Jahwe telah
mengaruniakan dia ketenangan dari
segala seterunja berkeliling,
2 berkatalah radja kepada Nabi Natan:
"Lihat sadja, aku sendiri tinggal didalam
rumah kaju aras, tetapi peti Allah berada
dibawah tenda!".
3 Sahut Natan kepada radja: "Baik! Buat
sadja segala sesuatu jang direntjanakan
baginda, sebab Jahwe ada serta
baginda".
4 Tetapi pada malam itu djua sabda
Jahwe disampaikan kepada Natan:
5 "Pergilah mengatakan kepada
hambaKu, Dawud: Demikianlah Jahwe
bersabda: maukah engkau membangun
rumah akan tempat-tinggalKu?
6 Belum pernah Aku tinggal didalam
rumah, semendjak saat Aku menghantar
bani Israil keluar dari Mesir sampai hari
ini. Aku telah mengembara dalam kemah
dan pondok,

7
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Aku mengembara bersama
dengan segala bani Israil. Pernahkah
Aku mengutjapkan sepatah kata kepada
seorang dari antara para hakim, jang
telah Kuangkat untuk menggembalakan
umatKu Israil dengan berkata: Mengapa
engkau tidak membangun rumah kaju
aras untukKu?
8 Nah sekarang, inilah hendaknja
kaukatakan kepada Dawud, hambaKu:
'Demikianlah sabda Jahwe, Allah
Balatentara: Aku telah mengambil
engkau dari penggembalaan, dari
belakang domba2, supaja engkau
mendjadi pembesar atas umatKu Israil,
9 dan Aku ada sertamu dalam
segala gerakanmu, dan Akupun telah
menumpas segala seterumu lenjap dari
hadapan mukamu. Aku akan memberi
engkau nama sebesar nama orang2 jang
terbesar didunia.
10 Aku akan menentukan suatu tempat
untuk umatKu Israil, ia akan Kutanam
dan ia akan tinggal disitu. Iapun tidak
akan digetarkan lagi dan tidak pula
ditindas oleh para lalim seperti dahulu,
11 semendjak Aku mengangkat
hakim atas umatKu Israil. Aku akan
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memberi engkau ketenangan dengan
lenjapnja segala seterumu'. Jahwe
memberitahukan kepadamu, bahwa
Jahwe akan membuat suatu wangsa
untukmu.
12 Bilamana masa hidupmu sudah
genap dan engkau sudah berbaring
pada nenek-mojangmu, maka Aku
akan menegakkan keturunanmu,
jang berpantjar dari tubuhmu dan
meneguhkan keradjaannja.
13 Ia akan membangun rumah untuk
namaKu dan Aku akan meneguhkan
tachta keradjaannja se-lama2nja.
14 Aku akan mendjadi bapak baginja
dan iapun akan mendjadi anak bagiKu.
Sekiranja ia bersalah, maka Aku akan
menjiksa dia dengan tongkat insani dan
dengan bala anak manusia,
15 tetapi Aku tidak akan mendjauhkan
kerelaanKu daripadanja, seperti telah
Kudjauhkan daripada Sjaul, jang telah
Kudjauhkan dari hadapanmu.
16 Wangsamu dan keradjaanmu akan
tetap se-lama2nja dihadapan hadiratKu.
Tachtamupun akan kukuh-kuat
se-lama2nja".
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benar dengan segala sabda
ini dan selaras dengan penglihatan ini
berkatalah Natan kepada Dawud.
18 Kemudian radja Dawud masuk
dan duduk dihadapan hadirat Jahwe
serta berkata: "Siapakah gerangan aku
ini, Tuhan Jahwe, dan apa gerangan
keluargaku itu, maka Engkau telah
menghantar aku sampai kemari?
19 Tetapi inipun kiranja masih terlalu
ketjil djuga dalam pandanganMu,
Tuhan Jahwe. Dan Engkaupun telah
memberikan djandji malah kepada
wangsa hambaMu ini untuk masa kelak
djemah, Tuhan Jahwe.
20 Apa pula dapat dikatakan Dawud
kepadaMu? Engkau kan mengenal
hambaMu ini, Tuhan Jahwe.
21 Demi sabdaMu dan selaras pula
dengan hatiMu, maka Engkau telah
membuat semuanja jang besar2 ini, dan
lagi mengadjarkannja kepada hambaMu
ini.
22 Dari sebab itu, Tuhan Jahwe, besarlah
Engkau; tak seorangpun seperti Engkau,
dan tiada Allah djuga selain Dikau,
sebagaimana telah didengar telinga
kami.
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manakah gerangan diatas
bumi seperti umatMu ini, seperti Israil;
bangsa manakah, jang dewatanja
pergi menebusnja untuk dirinja sendiri,
untuk mendjadi umatnja, untuk
membuat namanja tersohor dan untuk
mengerdjakan jang besar2 serta jang
dahsjat baginja, dengan mengusir
bangsa2 dan dewatanja dari hadapan
umatnja?
24 Engkau telah meneguhkan bagiMu
umatMu mendjadi umat bagiMu selama2nja dan Engkau, Jahwe, mendjadi
Allah bagi mereka.
25 Nah sekarang, ja Jahwe Allah,
tetapkanlah se-lama2nja djandji jang
telah Kaukatakan tentang hambaMu
dan tentang wangsanja, dan berbuatlah
sebagaimana telah Kaukatakan.
26 Maka besarlah namaMu se-lama2nja
dan orang akan berkata: 'Jahwe
Balatentara adalah Allah atas Israil', dan
wangsa hambaMu Dawud akan tetaplah
dihadapan hadiratMu.
27 Sebab Engkau, Jahwe Balatentara,
Allah Israil, telah memperkenalkan
itu kepada telinga hambaMu dengan
bersabda: 'Aku akan membangun suatu
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wangsa bagiMu'. Karena itu hambaMu
telah mendapat hati untuk mentjurahkan
doa ini kepadaMu.
28 Nah sekarang, Tuhan Jahwe,
Engkaulah Allah dan sabdaMu
adalah benar, dan Engkaupun telah
mendjandjikan anugerah ini kepada
hambaMu.
29 Sudilah memberkati wangsa
hambaMu, agar tetaplah se-lama2nja
dihadapan hadiratMu. Sebab Engkau, Ja
Tuhan Jahwe, telah bersabda dan dengan
berkahMu maka wangsa hambaMu akan
terberkati se-lama2nja".
1 Sesudah itu Dawud memukul
orang2 Felesjet dan merendahkan
mereka. Dawud mengambil ......... dari
tangan orang2 Felesjet.
2 Ia memukul djuga Moab. Ia mengukur
mereka dengan tali, sementara mereka
disuruh berbaring ditanah. Ia mengukur
dua tali pandjangnja untuk mereka
jang akan dibunuh, dan satu tali jang
utuh pandjangnja untuk mereka,
jang dihidupi. Demikianlah Moab
diperhambakan Dawud dan mereka
membajar upeti kepadanja.
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memukul djuga Hadad'ezer bin
Rehob, radja Soba, ketika ia itu pergi
memulihkan kewibawaannja di Sungai.
4 Dawud menangkap seribu tudjuh ratus
pasukan berkereta dan duapuluh ribu
orang pasukan berdjalan daripadanja.
Dawud mengerat urat kaki semua kudakereta itu, hanja seratus ditinggalkannja.
5 Orang2 Aram Damsjik datang
menolong Hadad'ezer, radja Soba itu,
tetapi Dawud memukul duapuluh dua
ribu orang Aram djuga.
6 Lalu Dawud menempatkan markas2
di Aram Damsjik. Demikianlah orang2
Aram diperhambakan Dawud dan
mereka membajar upeti kepadanja.
Demikianlah Jahwe membantu Dawud
kemanapun djua ia pergi.
7 Dawud mengambil utar2 keemasan,
jang dipakai para pendjawat Hadad'ezer,
lalu dibawanja ke Jerusjalem.
8 Dan dari Tebah dan Beritai, dua kota
Hadad'ezer, radja Dawud mengambil
perunggu banjak sekali.
9 Ketika To'u radja Hamat, mendengar
bahwa Dawud telah memukul seluruh
angkatan perang Hadad'ezer,

2 Samuel 8.10–14
10 maka

35

To'u mengutus Hadoram,
puteranja, kepada radja Dawud, untuk
memberi salam kepadanja dan untuk
mengutjapkan selamat kepadanja,
karena ia telah bertempur dengan
Hadad'ezer serta memukul dia. Sebab
Hadad'ezer adalah lawan To'u. Adapun
Hadoram membawa serta benda perak,
emas dan perunggu.
11 Itupun disutjikan radja Dawud pula
untuk Jahwe, bersama dengan perak
dan emas, jang sudah disutjikan dan
jang berasal dari segala bangsa, jang
sudah ditaklukkannja,
12 jaitu dari Edom, Moab, bani 'Amon,
orang Felesjet dan Amalek dan djarahan
jang diperoleh dari Hadad'ezer bin
Rehob, radja Soba.
13 Dawud membuat namanja mendjadi
tersohor. Ketika ia kembali, ia memukul
orang2 Edom di Lembah Garam,
sebanjak delapanbelas ribu orang.
14 Ia menempatkan markas2 di
negeri Edom, sehingga segenap Edom
berhamba kepada Dawud. Demikianlah
Jahwe membantu Dawud kemanapun
djua ia pergi.
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meradjai seluruh Israil dan
Dawud berlaku menurut hukum dan
keadilan untuk segenap bangsanja.
16 Joab bin Seruja mengepalai tentara,
Josafat bin Ahilud mendjadi patih,
17 Sadok bin Ahitub dan Ebjatar bin
Ahimelek mendjabat imam, Sjusja
mendjadi panitra,
18 Benajahu bin Jojada' (mengepalai)
barisan pengawal orang Keret dan Pelet,
para putra Dawud mendjadi imam.
1 Dawud bertanja: "Adakah
seseorang, jang masih tersisa dari
wangsa Sjaul? Aku mau merelainja
karena Jonatan!"
2 Pada keluarga Sjaul ada seorang
hamba, jang bernama Siba. Orang itu
dipanggil menghadap Dawud dan radja
berkata kepadanja: "Engkau ini Siba?"
Sahutnja: "Hamba sini!"
3 Lalu radja bertanja: "Tidakkah tinggal
seorang dari wangsa Sjaul, supaja
aku dapat menaruh kerelaan Allah
kepadanja?" Maka sahut Siba kepada
radja: "Masih ada, jaitu seorang putera
Jonatan, jang timpang kedua kakinja".

9

2 Samuel 9.4–9
4 Radja

37

bertanja "Dimanakah ia?" Sahut
Siba kepada radja: "Ia ada dirumah
Makir bin 'Amiel di Lodebar".
5 Maka radja Dawud menjuruh ia
dipanggil dari rumah Makir bin 'Amiel
dari Lodebar.
6 Ketika Meribba'al, putera Jonatan
bin Sjaul, sampai kehadapan Dawud,
ia meniarap dan bersudjud. Maka kata
Dawud: "Meribba'al!" Sahutnja: "Hamba
sini!"
7 Dawud lalu berkata kepadanja:
"Djangan takut! Sungguh, aku mau
merelai engkau karena Jonatan,
ajahmu. Aku hendak mengembalikan
segala perladangan Sjaul, mojangmu,
kepadamu dan engkau sendiri akan
selalu makan sehidangan dengan daku".
8 Ia bersudjud sambil berkata: "Siapa
gerangan hamba baginda ini, maka
baginda sudi memandang andjing mati
seperti hamba ini".
9 Lalu radja memanggil Siba, pelajan
Sjaul, dan berkata kepadanja: "Apa
sadja jang mendjadi milik Sjaul serta
seluruh keluarganja, kuberikan kepada
putera tuanmu.
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serta anak2 dan budakmu
hendaknja mengolah tanah untuk dia
dan memungutnja, supaja ada rezeki
bagi keluarga tuanmu, untuk dimakan
mereka; Meribba'al, putera tuanmu akan
selalu makan sehidangan dengan daku".
Adapun Siba mempunjai limabelas
putera dan duapuluh budak.
11 Maka sahut Siba kepada radja:
"Sebagaimana dititahkan seri baginda
kepada hamba, akan diperbuat hamba
baginda". Demikianlah Meribba'al makan
sehidangan (dengan Dawud), se-akan2
ia itu salah seorang putera radja sendiri.
12 Adapun Meribba'al mempunjai
seorang putera jang masih ketjil, Mika
namanja. Dan semua penghuni rumah
Siba berhamba kepada Meribba'al.
13 Meribba'al sendiri menetap di
Jerusjalem, karena ia selalu makan
sehidangan dengan radja. Ia timpang
kedua kakinja.
1 Sesudah itu mangkatlah radja
bani 'Amon dan puteranja, Hanun,
meradja akan ganti dia.
2 Maka Dawud berpikir: "Baiklah
aku menaruh rela pada Hanun
bin Nahasj, sebagaimana ajahnja

10
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dahulu merelai aku". Karena itu
Dawud mengutus pendjawat2 untuk
menjatakan belasungkawa kepadanja
atas mangkatnja ajahnja. Tetapi ketika
pendjawat2 Dawud tiba di negeri orang2
'Amon,
3 berkatalah para pemimpin bani 'Amon
kepada Hanun, tuannja: "Sungguhkah
menurut pandangan baginda Dawud
mau menghormati ajahanda, dengan
mengutus orang untuk menjatakan
belasungkawa kepada baginda?
Bukankah maksud Dawud untuk
menjelidiki kota ini dan untuk mengamat2inja dan untuk menghantjurkannja
kelak? Itulah sebabnja Dawud mengutus
pendjawat2 kehadapan baginda!"
4 Maka Hanun menawan pendjawat2
Dawud, mentjukur setengah dari
djanggut mereka dan memotong
separoh dari pakaiannja sampai
kepantat, lalu ia menjuruh mereka
pulang.
5 Ketika hal itu dikabarkan kepada
Dawud, maka ia menjuruh orang
menjongsong mereka, karena mereka
sangat tertjertja, dan mengatakan
kepada mereka: "Tinggallah di Jeriho,
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sampai djanggutmu tumbuh pula, lalu
pulanglah!"
6 Melihat, bahwa telah mereka membuat
dirinja mendjadi kebentjian Dawud,
maka bani 'Amon mengirim utusan untuk
mengupah dari Aram Bet-Rehob dan dari
Aram Soba duapuluh ribu orang pasukan
berdjalan, radja Ma'aka, seribu orang
dan orang2 Tob, duabelas ribu.
7 Mendengar itu, Dawud lalu mengirim
Joab dengan seluruh tentara, para
pahlawan.
8 Maka keluarlah bani 'Amon dan
berikat perang didepan pintu-gerbang,
sementara orang2 Aram Soba dan Rehob
dan orang2 Tob dan Ma'aka berdiri pada
tempatnja sendiri dipadang.
9 Melihat, bahwa garis perang
menghadapinja dari depan maupun dari
belakang, maka Joab memilih sendiri
sedjumlah lasjkar pilihan dari Israil, lalu
mengikat perang lawan Aram,
10 sementara sisa rakjat
dipertjajakannja kepada Abisjai,
adiknja, jang mengikat perang lawan
bani 'Amon.
11 Ia berkata: "Djika Aram menggagahi
aku, hendaklah engkau datang
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membantu aku; dan djika bani 'Amon
menggagahi engkau, maka aku akan
datang membantu engkau.
12 Hendaklah engkau gagah-berani!
Hendaknja kita berlaku gagah-berani,
untuk bangsa kita dan untuk kota2 Allah
kita! Dan semoga Jahwe memperbuat
apa jang disukaiNja!"
13 Lalu Joab dan rakjat jang ada
sertanja mulai bertempur dengan Aram,
maka mereka itu lari dari hadapannja.
14 Segera setelah bani 'Amon melihat,
bahwa Aram lari merekapun lari dari
hadapan Abisjai dan masuk kota. Maka
itu Joab pulang dari peperangan dengan
bani 'Amon dan datang ke Jerusjalem.
15 Setelah Aram melihat, bahwa mereka
kalah dihadapan orang2 Israil, mereka
lalu berhimpun lagi,
16 dan Hadad'ezer menjuruh orang2
Aram dari seberang sungai keluar djuga.
Mereka tiba di Helam dibawah pimpinan
Sjoba, panglima Hadad'ezer.
17 Ketika hal itu diberitahukan kepada
Dawud, maka ia menghimpun seluruh
Israil, menjeberangi sungai Jarden dan
tiba di Helam djuga. Aram mengikat
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perang lawan Dawud dan mulai
bertempur.
18 Tetapi Aram lari dari hadapan
Israil. Dawud membunuh tudjuh ratus
kuda-kereta dan enampuluh ribu orang,
dan Sjoba, panglima itu, dipukulnja mati
disana.
19 Maka semua radja, jang
diperhambakan Hadad'ezer, melihat,
bahwa mereka itu kalah dihadapan Israil.
Lalu mereka berdamai dengan Israil dan
berhamba kepadanja. Semendjak itu
Aram takut, untuk membantu lagi bani
'Amon.
1 Pada pergantian tahun,
apabila para radja keluar untuk
berperang, maka Dawud menjuruh
Joab keluar bersama dengan lasjkarnja
sendiri dan dengan seluruh Israil.
Mereka membinasakan negeri 'Amon
dan mengepung Raba. Tetapi Dawud
sendiri tinggal di Jerusjalem.
2 Pada suatu petang bangunlah Dawud
dari pembaringannja dan ber-djalan2
diatas sotoh istana. Dari sotoh itu
tampaklah olehnja seorang wanita
sedang mandi. Adapun wanita itu amat
tjantik rupanja.
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menjuruh orang menanjakan
perihal wanita itu. Maka sahut orang:
"Itulah Batsjeba', binti Eli'am, isteri Uria,
orang Het".
4 Lalu Dawud mengutus pesuruh2
untuk mengambilnja. Wanita itu datang
dan Dawud berseketiduran dengannja,
pada hal wanita itu harus menahirkan
dirinja dari haidnja. Kemudian ia pulang
kerumahnja.
5 Maka hamillah wanita itu dan ia
menjuruh beritakan kepada Dawud:
"Hamba telah hamil".
6 Karena itu Dawud mengirim pesan
kepada Joab: "Suruhlah Uria, orang
Het itu, menghadap aku!" Maka Joab
menjuruh Uria menghadap Dawud.
7 Setelah Uria sampai kehadapan
Dawud, lalu ia menanjakan perihal
keadaan Joab, rakjat dan pertempuran.
8 Kemudian Dawud berkata kepada
Uria: "Turunlah kerumahmu dan
basuhlah kakimu". Ketika Uria keluar
dari istana, ia disusuli dengan bawaan
dari pihak radja.
9 Tetapi Uria pergi tidur didepan
pintu-masuk istana bersama dengan
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para pendjawat tuannja dan ia tidak mau
turun kerumahnja.
10 Setelah diberitahukan kepada Dawud,
bahwa Uria tidak turun kerumahnja,
lalu bertanjalah Dawud kepada Uria:
"Bukankah engkau baru tiba dari
perdjalanan, mengapa engkau tidak
turun kerumahmu?"
11 Sahut Uria kepada Dawud: "Peti
dan Israil serta Juda tinggal dalam
pondok2 dan lagi tuan Joab dan hamba2
tuanku berkemah dipadang terbuka,
mana bisa hamba pulang kerumahnja
untuk makan-minum dan tidur bersama
dengan isteri hamba? Demi Jahwe hidup
dan demi baginda hidup, hamba tidak
akan berbuat demikian!"
12 Lalu kata Dawud kepada Uria:
"Tinggallah disini hari ini, maka
esok engkau kuperkenankan pergi".
Demikianlah Uria tinggal di Jerusjalem
hari itu.
13 Keesokan harinja Dawud
mengundang dia dan ia makan
dan minum dihadapannja, bahkan
(Dawud) memabukkan dia. Namun
demikian, pada petang hari ia pergi tidur
dipembaringannja bersama dengan para
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pendjawat tuannja dan ia tidak turun
kerumahnja.
14 Paginja Dawud menulis surat kepada
Joab dan ia mengirimkannja dengan
perantaraan Uria.
15 Didalam surat itu ia menulis:
"Tempatkanlah Uria digaris depan,
dimana pertempuran paling sengit
adanja, lalu mundurlah daripadanja,
sehingga ia akan terkena dan mati".
16 Maka Joab, jang sedang menjekat
kota itu, menempatkan Uria dimana
menurut pengetahuannja ada peradjurit
jang gagah-perkasa.
17 Orang2 kota itu menjerang keluar
dan bertempur dengan Joab. Maka
rebahlah beberapa orang dari rakjat,
lasjkar Dawud, dan mati djuga Uria,
orang Het itu.
18 Joab mengutus orang
memberitahukan kepada Dawud
tentang segala hal-ichwal pertempuran
itu.
19 Pesuruh itu diberinja pesan ini:
"Bilamana engkau membentangkan
segala hal-ichwal pertempuran itu
kepada radja,
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radja naik darah dan
bertitah kepadamu: 'Mengapa engkau
menghampiri kota itu akan bertempur?
Tidakkah kamu ketahui, bahwa dari atas
tembok itu mereka akan memanah?
21 Siapa gerangan telah memukul
Abimelek bin Jerubba'al itu? Bukankah
seorang wanita, jang telah melemparkan
batu giling dari atas tembok diatas dia,
sehingga ia mati di Tebes? Mengapa
kamu menghampiri tembok itu? 'Hendak
engkau lalu menjahut begini kepada
baginda: 'Hamba baginda Uria, orang
Het itupun mati djuga!'"
22 Pesuruh itu pergi dan setibanja ia
memberitahukan kepada Dawud segala
sesuatu, jang telah disuruh Joab.
23 Kata pesuruh itu kepada Dawud:
"Orang2 kota itu lebih kuat daripada
kami. Mereka keluar menjerang kami
dipadang, dan ketika kami memburu2
mereka sampai kepintu gerbang,
24 lalu para pemanah memanahi
hamba2 baginda dari atas tembok,
sehingga ada beberapa orang dari
hamba2 baginda mati; hamba baginda,
Uria, orang Het itupun mati djuga".
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kata Dawud kepada pesuruh
itu: "Katakanlah kepada Joab: 'Djangan
terlalu me-njusah2kan kedjadian
itu. Sebab pedang itu makan sekali
begini, sekali begitu. Perhebatkanlah
serbuan kekota itu dan runtuhkanlah
dia'. Demikianlah hendaklah engkau
menetapkan hatinja".
26 Ketika isteri Uria mendengar, bahwa
Uria, suaminja, sudah mati, maka ia
meratapi suaminja.
27 Setelah masa berkabung berlalu,
maka Dawud menjuruh hantarkan dia
kedalam rumahnja. Ia mendjadi isterinja
dan melahirkan seorang putera baginja.
Tetapi durdjanalah, menurut pandangan
Jahwe, apa jang telah diperbuat Dawud.
1 Maka itu Jahwe mengutus Natan
kepada Dawud. Ia menghadap
Dawud dan berkata kepadanja: "Adalah
dua orang dalam kota jang sama; jang
satu kaja dan jang lain miskin.
2 Jang kaja mempunjai domba dan sapi,
banjak sekali;
3 jang miskin tidak mempunjai apa2,
selain anak-domba ketjil, jang telah
dibelinja. Itu dihidupinja dan itu
mendjadi besar bersama dengan
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dia serta anak2nja: itu makan dari
hidangannja dan minum dari pialanja
sendiri, dan tidur diatas pangkuannja,
sudah mendjadi seperti puterinja sendiri.
4 Maka datanglah seorang tamu pada
orang kaja itu, jang tidak sampai hatinja
mengambil seekorpun dari domba dan
sapinja sendiri, untuk disediakan bagi
orang bepergian itu. Ia mengambil
anak-domba si miskin, dan menjediakan
bagi orang jang, mendatanginja".
5 Maka ber-njala2lah murka Dawud
dengan hebatnja lawan orang itu.
Katanja kepada Natan: "Demi Jahwe
hidup, orang jang telah berbuat demikian
itu diuntukkan untuk maut!
6 Dan anak-domba itu mesti diberi
ganti empat lipatganda, karena ia telah
berbuat demikian dan tidak mengenal
kasihan".
7 Lalu kata Natan kepada Dawud:
"Orang itu ialah baginda sendiri!
Demikianlah sabda Jahwe, Allah Israil:
'Aku telah mengurapi engkau djadi radja
atas Israil. Aku telah melepaskan dikau
dari tangan Sjaul.
8 Aku telah menjerahkan seisi rumah
tuanmu kepadamu dan menaruh isteri2
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tuanmu kedalam pangkuanmu dan Aku
telah mengaruniakan keluarga Israil
serta Juda kepadamu. Djika itu masih
kurang, maka Aku mau menambahkan
apapun djua kepadamu.
9 Mengapa gerangan engkau sudah
mempermudahkan sabda Jahwe dan
membuat apa jang durdjana dalam
pandanganNja? Uria, orang Het itu,
sudah kaupukul dengan pedang dan
isterinja telah kauambil akan isterimu,
dan ia sendiri telah kaubunuh dengan
pedang bani 'Amon.
10 Nah, sekarang, pedang tak
akan mundur se-lama2nja daripada
wangsamu, karena engkau telah
menghinakan Daku dan sudah
mengambil isteri Uria, orang Het itu,
djadi isterimu'.
11 Demikianlah Jahwe bersabda: 'Aku
akan mendatangkan bentjana atas
dirimu dari dalam keluargamu
sendiri. Aku akan mengambil
isteri2mu dihadapan matamu dan
menjerahkannja kepada temanmu, jang
akan berseketiduran dengan isteri2mu
ditengah hari.
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telah berbuat itu dengan
sembunji2, tetapi Aku akan memperbuat
itu dihadapan seluruh Israil dan
dihadapan matahari".
13 Maka kata Dawud kepada Natan:
"Aku telah berdosa terhadap Jahwe".
Lalu sahut Natan kepada Dawud: "Jahwe
sudah mengampunkan dosa baginda;
baginda tak akan mati.
14 Tetapi karena baginda dengan
perbuatan ini telah sangat menghinakan
Jahwe, maka anak jang telah dilahirkan
bagi baginda itu tentu akan mati".
15 Natan lalu pulang kerumahnja. Tetapi
Jahwe menghantam anak2, jang telah
dilahirkan isteri Uria bagi Dawud, dan
kanak2 itu djatuh sakit keras.
16 Maka Dawud bermohon kepada Allah
untuk kanak2 itu. Ia berpuasa, pulang
dan bermalam ditanah.
17 Kaum ketua rumahnja berdiri
dikelilingnja untuk membangkitkan dia
dari tanah, tetapi ia tidak mau. Iapun
tidak mau bersantap bersama dengan
mereka.
18 Pada hari ketudjuh matilah kanak2
itu. Para pendjawat Dawud takut2
memberitahukan kepadanja, bahwa
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kanak2 itu sudah mati, sebab pikir
mereka: "Selagi kanak2 itu masih hidup,
kita telah berbitjara dengan baginda
dan baginda tidak mau mendengarkan
suara kita. Bagaimana gerangan kita
dapat memberitahukan kepada baginda,
bahwa kanak2 itu sudah mati? Kiranja ia
mendatangkan bentjana!"
19 Tetapi Dawud melihat, pendjawat2nja
ber-bisik2, maka ia mengerti, bahwa
kanak2 itu sudah mati, lalu menanjakan
kepada pendjawat2nja: "Sudah matikah
kanak2 itu?" Sahut mereka: "Sudah
mati, baginda".
20 Dawud lalu bangkit dari tanah, mandi
dan meminjaki dirinja, bertukar pakaian
dan kemudian masuk rumah Jahwe
untuk bersembah-sudjud. Sesudah itu
ia pulang kerumahnja, minta orang
mengangkat santapan, lalu makan.
21 Para pendjawatnja berkata
kepadanja: "Apa gerangan diperbuat
baginda? Selagi kanak2 itu hidup,
baginda berpuasa dan menangis, tetapi
segera setelah kanak2 itu mati, baginda
lalu bangkit dan makan!"
22 Sahutnja: "Selagi kanak2 itu hidup,
aku telah berpuasa dan menangis, sebab
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pikirku: 'Siapa tahu, barangkali Jahwe
mengasihani aku dan kanak2 itu hidup
terus.
23 Tetapi sekarang, setelah ia mati,
untuk apa lagi aku mesti berpuasa?
Dapatkah aku mengembalikannja? Kelak
aku pergi kepadanja, tetapi ia tidak akan
kembali kepadaku".
24 Kemudian Dawud menghibur
Batsjeba', isterinja. Ia menghampiri
dia dan berseketiduran dengannja.
Ia melahirkan seorang putera, jang
dinamainja Sulaiman. Dan Jahwe
mengasihinja.
25 Jahwe menjuruh Nabi Natan
menjampaikan hal itu kepadanja dan
Natan menamainja Jedidja, menurut
sabda Jahwe.
26 Sementara itu Joab menggempur
Raba bani 'Amon dan merebut kota air
itu.
27 Lalu Joab mengutus pesuruh
menghadap Dawud untuk mengatakan
kepadanja: "Hamba telah menggempur
Raba dan telah merebut kota air itu.
28 Sudilah sekarang menghimpun sisa
rakjat, lalu mengepung kota itu dan
merebutnja, agar djangan hamba sendiri
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merebut kota itu dan kota itu diberi
nama hamba".
29 Karena itu Dawud menghimpun
seluruh rakjat. Ia pergi ke Raba,
menggempur dia dan merebutnja.
30 Lalu mengambil mahkota dari atas
kepala Milkom. Adapun beratnja sekentar
emas dan lagi (bertatahkan) permata,
jang kemudian dipakai Dawud sendiri
atas kepalanja. Dan ia mengangkut
djarahan banjak sekali dari kota itu.
31 Rakjat jang ada didalamnja dibawanja
keluar. Ia menempatkan mereka pada
gergadji batu, beliung besi dan kapak
besi dan menjuruh mereka membuat
batu bata. Demikianlah diperbuatnja
dengan semua kota bani 'Amon.
Kemudian Dawud pulang bersama
dengan seluruh rakjat ke Jerusjalem.
1 Sesudah itu terdjadilah jang
berikut ini: Absjalom, putera
Dawud, mempunjai adik perempuan
jang tjantik, Tamar namanja. Amnon,
putera Dawud, djatuh tjinta akan dia.
2 Amnon mempersukar dirinja, hingga
rasa sakit karena Tamar, adiknja. Sebab
Tamar masih anak dara dan Amnon
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merasa terlalu sukar untuk membuat
apapun djua dengannja.
3 Tetapi ada pada Amnon seorang
teman, jang bernama Jonadab bin
Sjime'a kakak Dawud. Adapun Jonadab
itu orang jang sangat tjerdik.
4 Kata Jonadab kepadanja: "Mengapa
paduka pangeran bermuram-durdja
setiap pagi? Tidakkah tuan mau
memberitahukan kepadaku?" Sahut
Amnon kepadanja: "Aku mengasihi
Tamar, adik Absjalom, saudaraku itu".
5 Maka sahut Jonadab kepadanja:
"Berbaringlah diatas pembaringanmu
dengan pura2 sakit. Djika nanti ajahmu
datang menengok engkau, katakanlah
kepada baginda: 'Perkenankanlah
dik Tamar memberi saja makan dan
menjediakan makanan bagi saja. Djika
ia menjediakan hidangannja didepan
mataku, sehingga dapat kulihat, kiranja
akan kumakan dari tangannja".
6 Maka itu Amnon berbaring
dipembaringannja dan pura2 sakit.
Ketika radja datang menengoknja,
berkatalah Amnon kepada radja:
"Perkenankanlah dik Tamar datang
kepadaku dan membuat beberapa
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kuweh djantungan didepan mataku;
kiranja akan kumakan dari tangannja".
7 Karena itu Dawud menjuruh orang
pergi kepada Tamar dirumah untuk
mengatakan kepadanja: "Pergilah
kerumah kakakmu Amnon dan
sediakanlah hidangan baginja".
8 Tamar lalu pergi kerumah kakaknja,
Amnon, jang sedang berbaring
dipembaringannja. Ia mengambil
adonan, meramasnja, membuat kuweh
itu didepan matanja, lalu ia membakar
kuweh itu.
9 Kemudian ia mengangkat wadjan itu
dan menuangkan dihadapannja. Tetapi ia
enggan makan. Kata Amnon: "Suruhlah
semua orang keluar dari sini". Ketika
semua orang sudah pergi daripadanja,
10 berkatalah Amnon kepada Tamar:
"Bawalah hidangan itu kedalam
bilik ini, maka akan kuterima dari
tanganmu". Tamar lalu mengambil
kuweh djantungan, jang sudah
disediakannja itu, dan membawanja
kepada Amnon, kakaknja, didalam bilik.
11 Tetapi ketika ia menjampaikan
makanan itu untuk dimakannja, maka
Amnon memegang dia seraja berkata
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kepadanja: "Dik, mari tidurlah bersama
dengan daku".
12 Sahutnja kepadanja: "Djangan
begitu, kak! Djangan memperkosa aku,
sebab hal sedemikian tidak dibuat di
Israil. Djanganlah membuat jang buruk
itu!"
13 Akan aku ini, kemana gerangan
akan kubawa penghinaanku? Dan lagi
kakakpun akan dipandang sebagai orang
jang bodoh di Israil. Baiknja kakak
berbitjara sadja dengan radja; baginda
tidak akan menolak aku kepada kakak".
14 Tetapi Amnon tidak mau
mendengarkan suaranja. Ia menggagahi
dia, memperkosa dia dan meniduri dia.
15 Tetapi setelah itu Amnon merasa
sangat bentji kepadanja; bahkan
bentjinja kepadanja lebih besar daripada
kasihnja semula. Karena itu kata Amnon
kepadanja: "Ajuh, pergilah dari sini!"
16 Sahut Tamar kepadanja: "Djangan
begitu, kak, mengusir aku kiranja lebih
djahat adanja daripada kedjahatan jang
telah diperbuat kakak kepadaku". Tetapi
ia tidak mau mendengarkan dia.
17 Ia memanggil si pemuda, jang
melajaninja, dan berkata: "Usirlah gadis
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itu daripadaku dan keluarkannja dan
kantjinglah pintu dibelakangnja!"
18 (Adapun Tamar memakai badju
pantjawarna, sebab dahulu itulah
pakaian para puteri radja jang masih
anak dara). Sipelajan mengeluarkannja
kedjalan dan mengantjing pintu
dibelakangnja.
19 Tamar menaburkan debu diatas
kepalanja, menjobek2 badju
pantjawarnanja jang dipakainja,
menaruh tangannja diatas kepalanja dan
berdjalan sambil mendjerit.
20 Maka kata Absjalom, kakaknja:
"Adakah kakakmu Amnon mendjamah
engkau? Sekarang diam sadja, dik.
Ia kan kakakmu! Djangan makan hati
tentang perkara itu!" Demikianlah Tamar
tinggal kesepian dirumah Absjalom,
kakaknja.
21 Ketika radja Dawud mendengar
kesemuanja itu, maka murkalah dia.
22 Tetapi Absjalom tidak mengatakan
sepatah katapun, entah baik entah
djelek, kepada Amnon. Absjalom
membentji Amnon, karena dia telah
memperkosa Tamar, adiknja.
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tahun kemudian, pada Absjalom
di Ba'al-Hasor dekat Efraim diadakanlah
pengguntingan bulu domba dan ia mau
mengundang semua pangeran.
24 Maka Absjalom menghadap radja
dan berkata: "Maklumlah kiranja, pada
hamba baginda tengah diadakanlah
pengguntingan bulu domba. Silahkanlah
baginda dan para pendjawat baginda
pergi bersama dengan hamba ini".
25 Tetapi sahut radja kepada Absjalom:
"Tidak, nak! Djanganlah kami sekalian
pergi kesana; kami nanti memberatkan
dikau". Meskipun ia men-desak2,
tetapi radja tidak mau pergi kesana.
Namun radja memberi berkahnja djuga
kepadanja.
26 Lalu kata Absjalom: "Perkenankanlah
sekurang2nja Amnon pergi bersama
kami". Sahut radja: "Mengapa Amnon
mesti pergi sertamu?"
27 Tetapi ketika Absjalom men-desak2,
maka radja memperkenankan Amnon
dan semua pangeran pergi kesana.
28 Maka Absjalom memerintahkan
kepada pelajan2nja: "Perhatikanlah!
Djika Amnon sudah ria-riuh karena
anggur dan aku berkata kepadamu:
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"Pukullah Amnon", maka hendaklah
kamu bunuh dia. Djanganlah
takut! Bukankah aku sendiri, jang
memerintahkan itu kepadamu?
Tetapkanlah hatimu dan hendaklah
gagah-perkasa!"
29 Maka para hamba Amnon berbuat
dengan Amnon, sebagaimana telah
diperintahkan Absjalom kepada mereka.
Segera semua pangeran bangkit,
menaiki bagalnja lalu lari.
30 Sementara mereka itu masih didalam
perdjalanan, sampailah kabarnja kepada
Dawud: "Absjalom telah membunuh
semua pangeran; tak sorangpun
tersisa!"
31 Maka bangkitlah radja, me-njobek2
pakaiannja lalu duduk ditanah. Djuga
semua pendjawatnja, (jang) berdiri
(dikelilingnja), menjobek pakaiannja.
32 Tetapi Jonadab bin Sjeme'a, kakak
Dawud, angkat bitjara dengan berkata:
"Djanganlah tuanku bersangka, bahwa
semua pangeran muda itu terbunuh.
Hanja Amnonlah jang mati. Sebab sudah
nampaklah itu pada air muka Absjalom,
semendjak Tamar, adiknja, diperkosa
olehnja.

2 Samuel 13.33–14.1
33 Seri

60

baginda kini djangan prihatin,
bahwa semua pangeran sudah mati.
Sungguh, hanja Amnonlah jang mati.
34 Dan Absjalom sudah lari". Si pemuda
penindjau mengangkat matanja dan
melihat banjak orang datang didjalan
Bahurim, menuruni lambung gunung.
35 Maka kata Jonadab kepada radja:
"Lihat itu! Putera2 baginda datang;
seperti telah dikatakan hamba ini,
demikianlah terdjadi pula!"
36 Belum lagi ia mengachiri
perkataannja, tibalah sudah para
pangeran, jang mengangkat suaranja
dan menangis. Djuga radja dan semua
pendjawatnja menangis ter-lolong2.
37 Adapun Absjalom sudah lari. Ia pergi
kepada Talmai bin 'Amihur, radja Gesjur,
38 dan tinggal tiga tahun disana. Radja
berkabung selama itu atas puteranja.
39 (Budi) radja tidak lagi memarahi
Absjalom, karena sudah terhibur hatinja
daripada kematian Amnon.
1 Setelah Joab bin Seruja
mengetahui djuga, bahwa hati
radja sudah tjondong lagi kepada
Absjalom,
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lalu mengutus orang ke Teko'a
dan mendatangkan seorang wanita jang
bidjak dari sana. Katanja kepada dia:
"Hendaklah engkau pura2 berkabung:
Kenakanlah pakaian perkabungan,
djanganlah ber-urap2an dan hendaklah
seperti seorang wanita, jang sudah
ber-hari2 lamanja berkabung atas
kematian.
3 Lalu hadaplah radja dan berkata
kepada baginda sebagai berikut". Maka
Joab menaruh perkataan itu dalam
mulutnja.
4 Wanita dari Teko'a itu menghadap
radja, meniarap, bersudjud, lalu berkata:
"Tolonglah, baginda!"
5 Sahut radja kepadanja: "Ada apa
denganmu?" Sahutnja: "Ah, hamba ini
seorang djanda; suami hamba sudah
mati.
6 Pada sahaja ini ada dua anak. Mereka
itu berkelahi dipadang; tak seorangpun
menengahi mereka dan jang satu
memukul jang lain serta membunuhnja.
7 Nah sekarang, seluruh marga bangkit
melawan sahaja baginda dan berkata:
"Serahkanlah si pembunuh saudara itu.
Kami mau membunuh dia akan balas
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hidup saudaranja, jang sudah dibunuhnja
dan kami mau membinasakan si waris itu
djuga!' Demikianlah mereka itu hendak
memadamkan bara jang masih tinggal
bagiku dan menghalangi suami hamba
mempunjai nama maupun pantjaran
dimuka bumi ini".
8 Maka kata radja kepada wanita itu:
"Pulanglah kerumahmu! Aku akan
memberikan perintah seperlunja dalam
perkaramu".
9 Tetapi wanita dari Teko'a itu menjahut
kepada radja: "Ah, seri baginda,
kesalahan itu djatuh kepada hamba dan
keluarga bapak hamba; baginda dan
tachtanja luput dari kesalahan".
10 Sahut radja: "Mengenai orang jang
membantahi engkau itu, bawalah dia
kemari kehadapanku; nistjaja ia tidak
akan menjinggung engkau lagi".
11 Kata wanita itu: "Sudilah baginda
menjebut nama Jahwe, Allah baginda,
agar si penebus darah djangan
menambahkan reruntuhan dan agar
anak hamba djangan dibinasakannja".
Sahutnja: "Demi Jahwe hidup, tak
sehelai rambutpun dari anakmu akan
gugur ketanah".
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itu menjambung:
"Perkenankanlah sahaja baginda
menjampaikan sepatah kata kehadapan
seri baginda!" Sahutnja: "Bitjara sadja!"
13 Lalu kata wanita itu: "Mengapa
gerangan baginda berminat demikian
dengan umat Allah? Setelah baginda
berbitjara sebegitu, maka baginda
menjatakan diri baginda se-akan2
bersalah; sekiranja baginda tidak
mengembalikan si usiran itu.
14 Sebab kami mesti mati dan mirip
dengan air, jang ditjurahkan ketanah dan
jang tak terkumpulkan lagi. Kehidupan
tidak akan diambil Allah, jang sudah
ber-minat2, supaja si usiran itu djangan
tetap terusir daripada baginda.
15 Adapun alasan hamba datang,
untuk membitjarakan perkara ini
dengan baginda; ialah, karena orang2
me-nakut2i hamba. Pikir sahaja ini:
'Baiklah aku berbitjara dengan radja,
mungkinlah radja membuat apa jang
dikatakan sahajanja.
16 Kiranja radja akan mendengarkan
dan akan melepaskan sahajanja
dari genggaman orang, jang mau
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menghapuskan daku serta anakku
serempak dari pusaka Allah".
17 Sahaja ini berpikir djuga: "Mudah2an
titah seri baginda menenangkan,
sebab seri baginda adalah seperti
malaekat Allah, jang mendengarkan
baik-durdjana. Semoga Jahwe, Allah
baginda, menjertai baginda".
18 Lalu radja mendjawab kepada wanita
itu: "Sekarang djangan menjembunjikan
terhadapku apa jang hendak kutanjakan
kepadamu". Sahut wanita itu: "Silakan
seri baginda bertitah!"
19 Maka kata radja: "Adakah Joab
tidak mendjadi biang-keladi kesemuanja
itu?" Sahut wanita itu: "Demi seri
baginda hidup, tidak mungkinlah untuk
menjimpang kekanan atau kekiri dari
segala sesuatu jang dikatakan baginda.
Sesungguhnja hamba baginda, Joab,
telah memerintahkan kepada hamba
dan dialah jang telah menaruh segala
perkataan itu dalam mulut sahaja
baginda.
20 Hamba baginda, Joab, telah
berbuat demikian, supaja perkara ini lain
rupanja. Tetapi tuanku adalah bidjaksana
seperti malaekat Allah, hingga baginda
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mengetahui segala sesuatu jang terdjadi
dinegeri".
21 Kemudian berkatalah radja kepada
Joab: "Dengan sesungguhnja aku mau
membuat hal itu. Pergi dan pulangkanlah
si pemuda Absjalom".
22 Joab meniarap bersudjud,
memberkati radja, lalu berkata:
"Seri baginda, sekarang hamba baginda
ketahui, bahwa hamba mendapat
kerelaan dihadapan seri baginda,
karena baginda sudi membuat, apa jang
dikatakan hamba".
23 Maka Joab bertolak dan pergi ke
Gesjur dan memulangkan Absjalom ke
Jerusjalem.
24 Tetapi radja berkata: "Hendaknja
ia kembali kerumahnja, tetapi ia tidak
boleh menghadap aku". Maka Absjalom
kembali kerumahnja, tetapi ia tidak
menghadap radja.
25 Adapun diseluruh Israil tiada
seorangpun, jang keelokannja di-pudji2
seperti Absjalom. Dari telapak kakinja
sampai ke tengkoraknja tiada tjela
padanja.
26 Bilamana ia bertjukur kepalanja
-setahun sekali ia bertjukur, sebab
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terlalu berat baginja, sehingga ia
terpaksa bertjukur- dan lalu menimbang
rambut kepalanja, maka beratnja dua
ratus misjkal menurut mata timbangan
radja.
27 Bagi Absjalom dilahirkan tiga putera
dan seorang puteri, jang bernama
Tamar; ia adalah wanita jang tjantik
rupanja.
28 Sudah genap dua tahun lamanja
Absjalom tinggal di Jerusjalem dan ia
belum menghadap radja.
29 Maka itu Absjalom menjuruh
panggil Joab, jang hendak disuruhnja
menghadap radja, tetapi ia tidak
mau datang kepadanja. Sekali lagi ia
menjuruh panggil dia, tetapi ia tidak
mau datang djuga.
30 Karena itu berkatalah ia kepada
hamba2nja: "Disebelah tanahku
terletaklah sebidang ladang Joab, jang
berdjelai. Pergilah membakar itu!" Lalu
para hamba Absjalom membakar ladang
itu.
31 Tetapi Joab pergi menghadap
Absjalom dirumahnja, lalu berkata
kepadanja: "Mengapa hamba2mu
membakar ladang milikku itu?"
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Absjalom kepada Joab:
"Lihatlah, aku sudah menjuruh orang
mengatakan kepadamu: 'Datang kemari,
engkau mau kusuruh menghadap radja
dengan pesan: Untuk apa hamba kembali
dari Gesjur? Lebih baiklah kiranja bagi
hamba, hamba masih berada disana!'
Sekarang aku ingin menghadap baginda.
Djika ada kesalahan padaku, biarlah
baginda membunuh aku sadja!"
33 Maka pergilah Joab menghadap
radja, dan setelah itu diberitahukannja
kepada dia, lalu dipanggilnja Absjalom.
Absjalom datang menghadap radja,
bersudjud dihadapan radja, dan radja
mentjium Absjalom.
1 Sesudah itu terdjadilah Absjalom
melengkapi dirinja dengan kereta
dan kuda2 dan limapuluh orang, jang
berlari dihadapannja.
2 Pagi2 Absjalom bangun, lalu berdiri
ditepi djalan, jang menudju kepintugerbang. Ia menjapa tiap2 orang, jang
mempunjai perkara dan menghadap
pengadilan radja, dengan bertanja:
"Dari kota mana engkau? Djika orang itu
menjahut: "Hamba tuan dari suku anu
Israil",
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berkatalah Absjalom kepadanja:
"Dengan sesungguhnja, baik dan
lempanglah perkaramu itu, tetapi dari
pihak radja tak ada seorangpun, jang
mendengarkan dikau".
4 Dan Absjalom menjambung: "Siapa
kiranja mengangkat aku mendjadi hakim
dinegeri? Nistjaja setiap orang jang
mempunjai perkara atau sengketa akan
datang kepadaku dan ia akan kuberi
haknja!"
5 Dan bila seseorang menghampiri dia
untuk bersudjud kepadanja, maka ia
mengulurkan tangannja, memegang
orang itu dan mentjiumnja.
6 Demikianlah Absjalom berbuat
pada seluruh Israil, jang menghadap
pengadilan radja. Dan dengan itu iapun
mengambil hati orang Israil.
7 Setelah empat tahun berlalu,
berkatalah Absjalom kepada radja:
"Hamba mau pergi untuk membajar
di Hebron nadar, jang sudah hamba
ikrarkan kepada Jahwe.
8 Sebab ketika hamba tinggal di
Gesjur dinegeri Aram, hamba ini telah
mengikrarkan nadar itu: Djika Jahwe
memulangkan daku ke Jerusjalem, maka
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aku hendak melakukan ibadat kepada
Jahwe".
9 Sahut radja: "Pergilah dengan
selamat!" Maka Absjalom berangkat, lalu
pergi ke Hebron.
10 Tetapi Absjalom mengutus beberapa
pesuruh kepada segala suku Israil
dengan pesan: "Apabila kamu
mendengar bunji tanduk, hendaklah
kamu berkata: 'Absjalom sudah
mendjadi radja di Hebron!'
11 Bersama dengan Absjalom telah pergi
djuga dua ratus orang dari Jerusjalem.
Mereka itu adalah undangan jang pergi
dengan tulus hati, tanpa tahu menahu.
12 Dan lagi Absjalom menjuruh
panggil Ahitofel, orang Gilo, penasehat
Dawud, dari kota Gilo. Dan (dia hadir),
tengah ia mempersembahkan kurban.
Demikianlah komplotan itu bertambah
kuat dan makin lama makin banjak
orang menggabungkan dirinja dengan
Absjalom.
13 Datanglah seseorang beritahu
Dawud: "Hati orang Israil sudah
memihak Absjalom".
14 Maka kata Dawud kepada semua
pendjawatnja, jang ada sertanja di
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Jerusjalem: "Ajuh, mari kita lari! Nanti
tiada pelepasan bagi kita dari Absjalom.
Pergilah bersegera! Kalau tidak, nistjaja
ia akan segera menjusul kita dan
mendatangkan bentjana atas diri kita
dan memukul seluruh kota ini dengan
mata pedang!"
15 Maka sahut para pendjawat radja
kepada radja: "Apapun djua dipilih seri
baginda, bahkan baginda".
16 Lalu dengan berdjalan kaki keluarlah
radja dan seisi rumahnja. Hanja
sepuluh gundik ditinggalkan radja untuk
mendjagai rumah.
17 Berdjalan kaki radja keluar dengan
seluruh rakjat. Mereka berhenti pada
rumah jang terachir.
18 Lalu semua pendjawatnja berpawai
didepannja. Demikianpun berpawai
didepannja semua orang Keret dan Pelet
dan lagi orang Gat, enam ratus orang,
jang mengikutinja dari Gat.
19 Tetapi titah radja kepada Itai, orang
Gat itu: "Mengapa engkau pergi sertaku?
Kembalilah dan tinggallah dengan radja
itu, sebab engkau kan seorang asing,
malah engkau sudah dibuang dari
tempat-asalmu.
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kemarin engkau datang, dan
hari inikah kiranja aku membuat engkau
mengembara serta kami, sedangkan
aku inipun mengembara kian-kemari?
Kembalilah dan kembalikanlah sertamu
saudara2mu itu pula; (dan semoga
Jahwe menaruh padamu) kerelaan dan
kesetiaan".
21 Tetapi Itai mendjawab kepada radja:
"Demi Jahwe hidup dan seri baginda
hidup, ditempat seri baginda berada,
entah hidup entah mati, disanapun
hamba ini akan berada pula!"
22 Lalu kata Dawud kepada Itai:
"Berpawailah sadja!" Maka Itai, orang
Gat itu, berpawai bersama dengan
semua orangnja dan anak-buahnja, jang
ada sertanja.
23 Seluruh negeri menangis dengan
suara njaring. Radja berdiri dianak
sungai Kidron, sementara seluruh rakjat
berpawai menudju kepadang gurun.
24 Nampak djuga Sadok serta
semua Levita, jang mengusung peti
Perdjandjian Allah. Orang membubuh
peti Allah pada Ebjatar, hingga seluruh
rakjat berpawai keluar dari kota.
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berkata kepada Sadok:
"Kembalikanlah peti Allah kekota! Djika
aku mendapat kerelaan dihadapan
Jahwe, nistjaja Ia akan mengembalikan
daku dan memperkenankan daku melihat
pula (peti) itu serta kediamannja.
26 Tetapi djika Ia bersabda: 'Aku
tidak berkenan akan dikau', maka
biarlah Ia berbuat dengan daku sekadar
dipandangNja baik".
27 Dan lagi titah radja kepada Sadok:
"Adakah engkau pelihat? Kembalilah
dengan selamat kekota bersama dengan
kedua anak itu, jaitu Ahima'as, anakmu
sendiri, dan Jonatan, anak Ebjatar.
28 Perhatikanlah, aku akan ber-ajal2an
di-sela2 menudju kegurun, sampai
datanglah daripada kamu kabar jang
memberitahu aku".
29 Karena itu Sadok dan Ebjatar
mengembalikan peti Allah ke Jerusjalem
dan mereka itu tinggal disana.
30 Dawud lalu mendaki lereng zaitun
seraja menangis. Kepalanja bertudung
dan ia berdjalan dengan kaki jang tak
berkasut. Djuga seluruh rakjat jang
ada sertanja, menudungi kepalanja dan
mendaki sambil menangis djuga.
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diberitahukan kepada Dawud,
bahwa Ahitofel ada diantara orang2
jang berkomplot dengan Absjalom,
lalu Dawud berkata: "Semoga Jahwe
menggilakan nasehat2 Ahitofel!"
32 Ketika Dawud tiba dipuntjak, tempat
orang biasa bersembah-sudjud kepada
Allah, maka Husjai, orang Ark itu,
menjongsong dia dengan badjunja
tersobek2 dan debu atas kepalanja.
33 Kata Dawud kepadanja: "Kalau
engkau ikut aku, maka engkau hanja
mendjadi beban bagiku,
34 tetapi kalau engkau kembali kekota
dan engkau berkata kepada Absjalom:
'Hamba ini hamba seri baginda! Dahulu
hamba berhamba kepada ajah baginda,
sekarang hamba mau berhamba
kepada baginda!', maka engkau dapat
membatalkan nasehat2 Ahitofel demi
untuk kepentinganku.
35 Bukankah imam2 Sadok dan
Ebjatarpun ada sertamu disana? Djadi
apa sadja jang kaudengar dari istana,
hendaklah kauberitahukan kepada imam
Sadok dan Ebjatar.
36 Kedua anaknja ada serta mereka pula
disana, jakni Ahima'as serta Sadok dan
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Jonatan serta Ebjatar. Apa sadja, jang
kaudengar, hendaklah kausampaikan
kepadaku dengan perantaraan mereka".
37 Demikianlah Husjai, sahabat Dawud
itu, masuk kota, ketika Absjalom tiba di
Jerusjalem.
1 Ketika Dawud sudah meliwati
puntjak itu, datanglah Siba,
pelajan Meribba'al menjongsong dia
dengan membawa sepasang keledai
jang berpelana dan jang dimuati dengan
dua ratus buah roti, seratus kuweh buah
anggur, seratus buah musim panas dan
sekirbat anggur.
2 Maka kata radja kepada Siba:
"Barang2 itu mau kauapakan?" Sahut
Siba: "Keledai itu boleh ditunggangi isi
rumah baginda, roti itu serta buah2an
boleh dimakan para pelajan dan anggur
itu boleh diminum orang, jang djerih
digurun".
3 Radja bertanja: "Dimana sekarang
putera tuanmu itu?" Sahut Siba kepada
radja: "Ia tinggal di Jerusjalem, sebab
katanja: 'Kini bangsa Israil pasti
mengembalikan keradjaan ajahku
kepadaku".
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kata radja kepada Siba: "Kalau
begitu, segala milik Meribba'al itu
mendjadi kepunjaanmu". Sahut Siba:
"Hamba bersudjud. Semoga hamba
mendapat kerelaan dihadapan seri
baginda!"
5 Ketika radja Dawud sampai ke
Bahurim, keluarlah dari sana seseorang
jang semarga dengan keluarga Sjaul.
Namanja Sjime'i bin Gera. Ia keluar
sambil ber-kutuk2.
6 Ia melontarkan batu kepada Dawud
dan kepada semua pendjawat radja
Dawud, kendati segenap rakjat dan para
pahlawan berada dikiri-kanan radja.
7 Demikian dikatakan Sjime'i sambil
mengutukinja: "Enjahlah, enjahlah dari
sini, kau, penumpah darah, kau, orang
risau!
8 Jahwe membalikkan kepadamu
segala darah keluarga Sjaul, jang
kauganti sebagai radja itu! Jahwe telah
menjerahkan keradjaan kedalam tangan
anakmu Absjalom! Kini engkau berada
dalam bentjana, karena engkau itu
penumpah darah!"
9 Abisjai bin Seruja berkata kepada
radja: "Mana boleh andjing mati itu
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mengukuti seri baginda? Biarlah hamba
kesana dan memenggal kepalanja!"
10 Tetapi sahut radja: "Apa aku
kena-mengena dengan kamu, hai anak2
Seruja? Apabila ia mengutuk dan Jahwe
telah bersabda kepadanja: 'kutukilah
Dawud!', siapa gerangan lalu dapat
berkata: 'Mengapa engkau berbuat
demikian?'"
11 Lalu Dawud berkata kepada Abisjai
dan semua pendjawatnja: "Dengan
sesungguhnja kalau anakku sendiri,
jang keluar dari batinku, sudah mentjari
hidupku, apapula kini orang Binjamin ini!
Biarlah ia mengutuk, sebab Jahwe telah
bersabda kepadanja.
12 Mungkinlah Jahwe memandang
kemalanganku ini dan membalas kutuk
hari ini dengan jang baik kepadaku".
13 Lalu Dawud serta orang2nja
melandjutkan perdjalanan, sementara
Sjime'i berdjalan sedjadjar dengannja
dirusuk bukit sambil mengutuk,
melontarkan batu dan menerbangkan
debu.
14 Dengan djerihnja radja serta rakjat
jang ada sertanja tiba dan disana
mereka melepaskan lelah.
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serta semua orang Israil
memasuki Jerusjalem. Dan Ahitofelpun
ada sertanja.
16 Segera setelah Husjai, orang Ark,
sahabat Dawud tadi, sampai kehadapan
Absjalom, berkatalah Husjai kepada
Absjalom: "Hiduplah radja! Hiduplah
radja!"
17 Sahut Absjalom kepada Husjai:
"Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu?
Mengapa engkau tidak pergi bersama
dengan sahabatmu?"
18 Sahut Husjai kepada Absjalom:
"Hamba ini kepunjaan orang, jang dipilih
oleh Jahwe, oleh rakjat ini dan semua
orang Israil dan hambapun tetap tinggal
sertanja.
19 Dan lagi kepada siapa gerangan
hamba mau mengabdi? Bukankah
kepada puteranja? Seperti hamba
telah mengabdi ajahanda, demikianpun
hamba hendak mengabdi baginda".
20 Kata Absjalom kepada Ahitofel:
"Hendaklah kamu berunding, apa jang
patut kita perbuat!"
21 Sahut Ahitofel kepada Absjalom:
"Hampirilah gundik2 ajahanda, jang
telah ditinggalkannja untuk mendjagai
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rumah. Apabila seluruh Israil mendengar,
bahwa baginda telah membuat dirinja
djadi kebentjian ajahanda, nistjaja hati
para pengikut baginda akan ditetapkan
karenanja".
22 Maka itu dipasanglah sebuah
kemah diatas sotoh untuk Absjalom
dan Absjalom menghampiri gundik2
ajahanda dihadapan seluruh Israil.
23 Adapun pada masa itu nasihat,
jang diberi Ahitofel, dianggap seperti
sabda jang diminta orang pada Allah;
demikianlah tiap2 nasihat Ahitofel untuk
Dawud maupun untuk Absjalom.
1 Berkatalah Ahitofel kepada
Absjalom: "Perkenankanlah
hamba memilih duabelas ribu orang,
maka hamba hendak bertolak dan
malam ini djua mengedjar Dawud.
2 Hamba akan mendatangi dia, waktu
ia pajah dan tawar hati. Nistjaja hamba
akan menggentarkan dia dan seluruh
rakjat, jang ada sertanja, akan lari. Maka
hamba akan memukul dia sendirian.
3 Dan lagi hamba akan mengembalikan
seluruh rakjat kepada baginda, seperti
seorang tunangan perempuan kembali
kepada mempelainja. Baginda kan hanja
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mentjari hidup satu orang itu sadja.
Tetapi seluruh rakjat akan selamat".
4 Usul itu berkenan pada Absjalom serta
kaum tua2 Israil.
5 Namun demikian, Absjalom berkata:
"Panggillah pula Husjai, orang Ark itu,
dan baiklah kita dengarkan djuga apa
jang akan diutjapkan mulutnja".
6 Maka Husjai datang menghadap
Absjalom. Absjalom lalu berkata
kepadanja: "Ahitofel telah berkata
demikian. Baikkah kita perbuat, apa jang
telah dikatakannja? Kalau tidak, katakan
sadja!"
7 Sahut Husjai kepada Absjalom: "Kali
ini nasihat, jang telah diberikan Ahitofel,
tidaklah baik".
8 Lalu Husjai menjambung: "Baginda
tahu bahwa ajahanda dan orang2 itu
sungguh gagah-berani dan pahitlah
hati mereka laksana induk beruang
dipadang, jang kehilangan anaknja. Dan
lagi ajahanda berpengalaman dalam
perang, dan sudah barang tentu ia tidak
membiarkan tentaranja bermalam.
9 Sudah barang tentu ia sekarang
bersembunji didalam salah satu gua atau
tempat lain. Apabila mula2 sudah rebah
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beberapa orang dari antara kita dan
orang lalu mendengar kabarnja, maka
orang akan berkata: "Rakjat pengikut
Absjalom dikalahkan!
10 Nistjaja malah orang jang gagahperkasa dan jang berhati laksana singa
sekalipun, akan luluh hatinja. Sebab
seluruh Israil tahu, bahwa ajahanda
adalah seorang gagah-berani dan
gagah-perkasapun semua jang ada
sertanja.
11 Adapun nasihat hamba jakni:
Hendaknja seluruh Israil, dari Dan
sampai ke Beer-Sjeba', dihimpun
dikeliling baginda seperti pasir ditepi laut
banjaknja, dan hendaklah seri paduka
sendiri pergi di-tengah2 mereka.
12 Lalu kita akan mendatangi dia
ditempat ia kedapatan, dan kita
menjergap dia bagaikan embun djatuh
kebumi. Dan djanganlah kita tinggalkan
seorangpun dari orang2 jang ada
sertanja.
13 Djika ia mengundurkan diri kesebuah
kota, maka hendaknja seluruh Israil
memasang tali-temali pada kota itu, lalu
kita menghela kesungai, hingga tiada
batu kerikil satupun terdapat disana".
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berkatalah serentak Absjalom
dan semua orang Israil: "Baiklah
nasihat Husjai, orang Ark itu, daripada
nasihat Ahitofel". Sebab Jahwe telah
memerintahkan batalkan nasihat baik
Ahitofel. Jahwe mau mendatangkan
bentjana atas Absjalom.
15 Husjai lalu berkata kepada imam
Sadok dan Ebjatar: "Nasihat begini
begitu telah diberikan oleh Ahitofel
kepada Absjalom dan kaum tua2
Israil, dan nasihat begini begitu sudah
kuberikan.
16 Sekarang ber-gegas2 menjuruh
beritahu Dawud: "Malam ini djangan
bermalam di sela2 gurun, tetapi
menjeberanglah dengan segera, agar
baginda dan seluruh rakjat, jang ada
sertanja, djangan dibasmi".
17 Jonatan dan Ahima'as berada
pada mata-air Rogel. Seorang
pelajan kadang2 pergi kesana untuk
memberitahu mereka, lalu mereka
pergi memberitahu radja Dawud.
Sebab mereka sendiri tidak boleh
memperlihatkan diri dengan masuk kota.
18 Namun demikian, seorang
pemuda telah melihat mereka dan
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memberitahukan hal itu kepada
Absjalom. Ke-dua2nja lalu ber-gegas2
pergi dari sana, dan sampai kerumah
seseorang di Bahurim, jang mempunjai
sumur dipelatarannja. Ke-dua2nja lalu
turun kedalam.
19 Isteri itu mengambil lajar tutup dan
membentangkan diatas sumur itu, lalu
menumpahinja dengan butir2 gandum,
sehingga tak nampak sedikitpun oleh
orang.
20 Ketika hamba2 Absjalom kemudian
datang kepada perempuan itu
dirumahnja, bertanjalah orang2 itu:
"Dimana sih Ahima'as dan Jonatan
itu?" Maka sahut perempuan itu kepada
mereka: "Mereka sudah pergi dari
sini terus menudju keair". Mereka lalu
men-tjari2 tetapi tidak mendapati apa2
dan lalu kembali ke Jerusjalem.
21 Setelah orang2 itu pergi dari situ,
ke-dua2nja keluar dari dalam sumur itu
dan pergi memberitahu radja Dawud.
Kata mereka kepada Dawud: "Hendaklah
kamu berangkat dan ber-gegas2
menjeberangi air itu, karena Ahitofel
sudah memberi nasihat begini begitu
mengenai kamu".
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dan seluruh rakjat, jang
ada sertanja, lalu berangkat; mereka
menjeberangi sungai Jarden. Waktu
fadjar menjingsing tak seorangpun
belum lagi menjeberangi sungai Jarden.
23 Ketika Ahitofel melihat, bahwa
nasihatnja tidak dituruti orang, ia
lalu memelanai keledainja dan pergi
kerumahnja, kekotanja. Ia mengatur
segala sesuatu dirumahnja, lalu
mentjekik diri dan mati. Ia dikuburkan
didalam kubur bapaknja.
24 Dawud sudah sampai ke Mahanaim,
ketika Absjalom menjeberangi sungai
Jarden, ia sendiri dan semua orang
Israil, jang ada sertanja.
25 Akan ganti Joab, maka Absjalom telah
mengangkat 'Amasa atas balatentara.
Adapun 'Amasa itu ialah anak seseorang
jang bernama Jitra, orang Ismail, jang
sudah menghampiri Abigail binti Nahasj,
adik Seruja, ibu Joab.
26 Maka Israil dan Absjalom berkemah
ditanah Gile'ad.
27 Ketika Dawud tiba di Mahanaim,
datanglah Sjobi bin Nahasj dari Rama,
kota bani 'Amon dan Makir bin 'Amiel
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dari Lodebar dan Barzilai, orang Gile'ad
dari Rogelim,
28 (membawa) tilam, bokor dan periukbelanga, gandum dan djelai, tepung dan
gandum panggang, katjang dan midju,
29 madu dan mentega, domba dan dadih
sapi. Kesemuanja itu disumbangkan
mereka kepada Dawud dan segala rakjat,
jang ada sertanja, untuk dimakan. Sebab
pikir mereka: "Rakjat memang dipadang
gurun ini lapar, letih-lesu dan kehausan".
1 Dawud memeriksa rakjat, jang
ada sertanja, dan mengangkat
pemimpin2 atas mereka, pemimpin
seribu dan pemimpin seratus orang.
2 Kemudian ia menjuruh rakjat itu
bergerak: sepertiga dibawah pimpinan
Joab, sepertiga dibawah pimpinan,
Abisjai, adik Joab, dan sepertiga lagi
dibawah pimpinan Itai, orang Gat itu.
Berkatalah radja kepada rakjat itu: "Aku
sendiripun mau keluar sertamu".
3 Tetapi sahut rakjat: "Baginda
djangan keluar. Sebab, seandainja kami
ini jang lari, maka tak seorangpun
memperhatikan kami, dan seandainja
separoh dari antara kami ini mati, tak
diperhatikan seorang djuapun. Tetapi
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baginda sama dengan sepuluh ribu
orang seperti kami. Dan lagi pula, lebih
baiklah, baginda mendjadi penolong bagi
kami dari dalam kota".
4 Maka kata radja kepada mereka: "Aku
hendak berbuat, sekadar dianggap baik
oleh kamu!" Radja lalu berdiri disebelah
pintu-gerbang, sementara seluruh rakjat
keluar ber-pasukan2 seribu dan seratus
orang.
5 Radja memerintahkan Joab, Abisjai
dan Itai, orang Gat itu: "Demi aku
ini, sajangkanlah si pemuda Absjalom
itu!" Dan seluruh rakjat mendengar,
bagaimana radja memberikan
perintahnja kepada semua punggawa
mengenai diri Absjalom.
6 Demikianlah rakjat keluar kepadang
menjongsong Israil, dan pertempuran
berketjamuk dihutan Efraim.
7 Disitu rakjat Israil dikalahkan oleh
lasjkar Dawud. Kekalahan mereka
sangat besar pada hari itu; duapuluh
ribu (orang) tewas.
8 Pertempuran berdjangkit dari sana
keseluruh daerah itu. Dan hutan makan
lebih banjak orang daripada pedang
pada hari itu.
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tertumbuk dengan lasjkar
Dawud. Adapun Absjalom waktu itu
menunggangi bagalnja. Ketika bagal
itu lari dibawah dedaunan pohon
berangan jang besar, tersangkutlah
kepala Absjalom pada pohon berangan
itu dan bergantunglah ia antara langit
dan bumi, sementara bagal itu lari terus
dari bawahnja.
10 Tampaklah itu oleh seseorang dan
ia memberitahu Joab: "Aku sungguh
telah melihat Absjalom bergantung pada
pohon berangan".
11 Maka kata Joab kepada sipemberitahu
itu: "Djika engkau sungguh sudah
melihat dia, mengapa engkau tidak
mentjampakkan dia disana? Nistjaja aku
akan merasa wadjib memberi engkau
sepuluh mata perak dan sehelai sabuk!"
12 Tetapi sahut orang itu kepada Joab:
"Sekiranja aku dapat menimbang seribu
mata perak diatas tapak tanganku
sekalipun, aku masih djuga tidak mau
mengedangkan tanganku kepada putera
radja. Kami telah mendengar dengan
telinga kami sendiri, bahwa radja telah
memerintahkan tuan, Abisjai dan Itai:
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Demi aku ini, peliharalah si pemuda
Absjalom.
13 Sekiranja aku berchianat demikian,
dengan membahajakan hidupku
sendiri, nistjaja tak sesuatupun tetap
tersembunji bagi baginda, dan lalu tuan
sendiri nanti mendjauh sadja!"
14 Lalu kata Joab: "Aku tidak dapat
berela denganmu lagi!" Ia lalu
mengambil tiga pendahan dalam
tangannja" lalu menudjah itu kedalam
djantung Absjalom, jang masih hidup2
bergantung pada pohon berangan itu.
15 Kemudian mendekatlah sepuluh
pemuda, biduanda Joab, dan mereka
memukul Absjalom mati.
16 Lalu Joab meniup tanduk, maka
rakjat menghentikan pengedjaran
terhadap Israil, sebab Joab mau
memeliharakan rakjat.
17 Orang mengambil Absjalom lalu
membuangnja kedalam lubang besar
dihutan dan menegakkan timbunan batu
jang sangat besar diatasnja. Sementara
itu seluruh Israil sudah lari kekemahnja
masing2.
18 Adapun Absjalom dimasa hidupnja
sudah mulai menegakkan tugu bagi
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dirinja sendiri di Lembah-Radja. Sebab
pikirnja: "Aku tidak beranak laki2 untuk
mengenangkan namaku". Karena itu
tugu tadi dinamakannja dengan namanja
sendiri dan, sampai dengan hari ini,
disebut orang "Tugu Absjalom".
19 Ahima'as bin Sadok berkata:
"Perkenanlah aku berlari untuk
mewartakan kepada radja, bahwasanja
Jahwe telah memberi baginda haknja
terhadap seterunja".
20 Tetapi sahut Joab kepadanja: "Hari
ini engkau bukan pewarta jang baik.
Lain hari sadja engkau boleh mendjadi
pewarta: Hari ini engkau bukan pewarta
jang baik, sebab putera radja sudah
mati".
21 Lalu kata Joab kepada orang Kusj:
"Pergilah memberitahu radja, apa jang
telah kaulihat!" Orang Kusj itu bersudjud
dihadapan Joab, lalu ber-lari2.
22 Tetapi Ahima'as bin Sadok berkata
kepada Joab lagi: "Apapun djua terdjadi,
aku mau lari menjusul orang Kusj
itu". Sahut Joab: "Untuk apa gerangan
engkau mau ber-lari2, nak? Sungguh,
engkau tidak akan mendapat gandjaran
untuk warta ini!"
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ia menjambung:) "Apapun
djua terdjadi, aku mau lari kesana!"
Maka kata Joab kepadanja: "Lari
sadja!" Dan karena Ahima'as lari
dengan menempuh djalan melalui baruh
(Jarden), maka ia mendahului orang
Kusj itu.
24 Dawud sedang duduk diantara
kedua pintu-gerbang. Si penindjau naik
keatas sotoh pintu-gerbang, diatas
tembok. Ketika ia mengangkat matanja,
terlihatlah olehnja seseorang datang
ber-lari2 sendirian.
25 Si penindjau berseru dan
memberitahu radja, dan radja
menjahut: "Djika ia sendirian, maka ada
warta baik dalam mulutnja". Sementara
orang itu makin lama makin dekat,
26 terlihatlah oleh si penindjau orang
lain datang ber-lari2. Dan si penindjau
berseru dari atas pintu-gerbang: "Lihat
itu, ada orang lain datang ber-lari2
sendirian!" Kata radja: "Iapun pewarta
jang baik!"
27 Lalu kata si penindjau: "Aku
mengenali peri djalan orang jang datang
duluan itu; itu peri djalan Ahima'as bin
Sadok". Maka kata radja: "Ia orang
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baik2; sudah barang tentu ia datang
membawa warta baik".
28 Ahima'as berseru kepada radja,
katanja: "Salam!" Ia bersudjud
dihadapan radja dan berkata:
"Terpudjilah Jahwe, Allah baginda,
jang telah menjerahkan orang, jang
sudah mengangkat tangan terhadap seri
baginda!"
29 Tetapi radja bertanja: "Adakah
si pemuda Absjalom itu selamat?"
Sahut Ahima'as: "Betul, hamba telah
melihat keriuhan besar, ketika Joab
mengutus hamba ini, tetapi hamba tidak
mengetahui, apa jang terdjadi".
30 Lalu titah radja: "Mundurlah dan
berdirilah disitu!" Maka ia mundur dan
berdiri disitu.
31 Maka lihatlah, orang Kusj itu
tiba. Kata orang Kusj itu: "Seri
baginda, sudilah menerima warta baik,
bahwasanja Jahwe telah memberi
baginda haknja terhadap semua orang,
jang mendurhaka kepada baginda".
32 Tetapi radja bertanja kepada orang
Kusj itu: "Adakah si pemuda Absjalom
itu selamat?" Lalu sahut orang Kusj
itu: "Mudah2an dengan seteru2 seri
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baginda dan dengan semua orang, jang
mendurhaka kepada baginda akan jang
djahat, terdjadilah jang sama seperti si
pemuda itu!"
33 (19-1) Radja gemetar. Ia lalu naik
kebilik-atas pintu-gerbang dan mulai
menangis. Seraja ia berdjalan kiankemari, ia berkata: "Anakku, Absjalom!
Anakku, anakku, Absjalom! Ah, sekiranja
aku sadja mati akan gantimu! Absjalom
anakku, anakku!"
1 (19-2) Orang memberitahu
Joab, bahwa radja menangisi dan
meratapi Absjalom.
2 (19-3) Maka kemenangan hari itu
berubah djadi perkabungan bagi seluruh
rakjat, karena rakjat mendengar, bahwa
pada hari itu radja susah hati karena
puteranja.
3 (19-4) Dan pada hari itu rakjat
dengan tjuri2 masuk kedalam kota,
seperti orang, jang tertjela karena lari
dari pertempuran, dengan tjuri2 masuk
kedalam.
4 (19-5) Radja menjelubungi wadjahnja
dan mendjerit dengan suara njaring:
"Anakku, Absjalom! Absjalom anakku,
anakku"
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Tetapi Joab menghadap
radja dirumahnja dan berkata: "Hari
ini baginda mempermalukan wadjah
lasjkar baginda, jang pada hari ini telah
melepaskan baginda, putera-puteri
baginda, isteri dan gundik2 baginda.
6 (19-7) Tetapi jang membentji
baginda, dikasihi oleh baginda, dan jang
mengasihi baginda, malahan dibentji
olehnja! Hari ini baginda menjatakan,
bahwa para punggawa dan lasjkar
baginda bukan apa2 bagi baginda. Hari
ini hamba mengetahui, bahwa baginda
merasa senang sekiranja Absjalom
masih hidup dan kami sekalian mati
sadja pada hari ini.
7 (19-8) Silakan sekarang bangkit, lalu
keluar dan berbitjara dengan ramah
tamah dengan lasjkar baginda! Sebab
hamba bersumpah demi Jahwe: Djika
baginda tidak keluar, maka malam ini
tak seorangpun jang masih bermalam
serta baginda. Bentjana ini akan djauh
lebih besarlah bagi baginda daripada
segala bentjana jang sudah mendatangi
baginda semendjak masa muda hingga
sekarang ini".

2 Samuel 19.8–11
8 (19-9)

93

Radja lalu bangkit dan duduk
dipintu-gerbang. Ketika seluruh rakjat
sudah diberitahu, bahwa radja duduk
dipintu-gerbang, datanglah seluruh
rakjat menghadap radja. Adapun Israil
sudah lari kekemahnja masing2.
9 (19-10) Di-tengah2 semua suku
Israil, rakjat ber-bantah2. Kata orang:
"Radja sudah melepaskan kita dari
genggaman seteru2 kita; bagindapun
sudah membebaskan kita dari orang2
Felesjet, namun baginda sekarang sudah
harus melarikan diri dari negeri karena
Absjalom.
10 (19-11) Tetapi kini Absjalom, jang
sudah kita urapi mendjadi radja atas
kita, sudah mati dalam pertempuran.
Mengapa kamu masing2 masih berdiam2 untuk mengembalikan radja
kerumahnja?" Maka apa jang dikatakan
seluruh Israil itu datanglah kepada radja.
11 (19-12) Dawud lalu menjuruh
katakan kepada imam Sadok dan
Ebjatar: "Kamu harus berbitjara
dengan kaum tua2 Juda dan berkata
begini: "Mengapa kamu mau djadi jang
terachir dalam mengembalikan radja
kerumahnja?
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Kamu itu kan saudara2ku,
kamu itu kan sedarah dan sedaging
dengan daku! Mengapa kamu itu
mau mendjadi jang terachir dalam
mengembalikan radja?'
13 (19-14) Dan kepada 'Amasa
kamu harus berkata: 'Bukankah
engkaupun sedarah dan sedaging
dengan daku? Semoga Allah berbuat
ini dan menambahkan itu kepadaku,
kalau engkau untuk selandjutnja tidak
mendjadi panglima akan ganti Joab!"
14 (19-15) Demikianlah ia mengambil
hati sekalian orang Juda. Maka mereka
mengutus orang bermohon kepada
radja: "Silakan kembali serta para
pendjawat baginda!"
15 (19-16) Radja lalu berdjalan pulang
sampai kesungai Jarden. Juda datang
ke Gilgal untuk menjongsong radja dan
menolong radja menjeberangi sungai
Jarden.
16 (19-17) Djuga Sjime'i bin Gera,
orang Binjamin dari Bahurim itu, turun
ber-gegas2 bersama dengan orang2
Juda menjongsong radja Dawud.
17 (19-18) Seribu orang Binjamin
ada sertanja. Djuga Siba, pelajan
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keluarga Sjaul, (turun) bersama dengan
kelimabelas anaknja dan keduapuluh
budaknja.
18 (19-19) Mereka ber-gegas2 kesungai
Jarden mendahului radja dan ber-pajah2
untuk menjeberangkan keluarga radja
dan untuk berbuat sekadar dipandangnja
baik. Sjime'i bin Gera rebah dihadapan
radja, ketika radja sudah menjeberangi
sungai Jarden,
19 (19-20) lalu berkata kepada radja:
"Djanganlah kiranja memperhitungkan
kesalahan hamba dan djangan
mengingat kelaliman, jang telah
diperbuat hamba, tatkala seri baginda
keluar dari Jerusjalem. Djanganlah
baginda menaruh hati kepadanja.
20 (19-21) Sebab hamba ini mengakui,
bahwa hamba telah berdosa. Maka
itu hambapun adalah jang per-tama2
dari seluruh keluarga Jusuf turun
menjongsong seri baginda".
21 (19-22) Abisjai bin Seruja lalu angkat
bitjara, katanja: "Bukankah Sjime'i itu
seharusnja dibunuh, karena ia telah
mengutuk orang jang diurapi Jahwe?"
22 (19-23) Tetapi Dawud menjahut:
"Apa gerangan aku kena-mengena
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dengan kamu, hai anak2 Seruja, hingga
kamu mau mendjadi lawanku pada hari
ini? Bolehkah pada hari ini seseorang
dibunuh di Israil? Tidakkah aku tahu,
bahwa aku hari ini mendjadi radja atas
Israil?"
23 (19-24) Lalu titah radja kepada
Sjime'i: "Engkau tidak akan mati!"
Bahkan radja bersumpah kepadanja.
24 (19-25) Meribba'al bin Sjaulpun turun
menjongsong radja. Ia tidak mengurus
kakinja maupun djanggutnja dan tidak
mentjutji pakaiannja, semendjak saat
radja pergi hingga hari baginda kembali
dengan selamat.
25 (19-26) Ketika ia tiba di Jerusjalem
untuk menjongsong radja, berkatalah
radja kepadanja: "Mengapa engkau
dahulu tidak pergi sertaku, Meribba'al?"
26 (19-27) Sahutnja: "Seri baginda,
hamba telah diperdajakan oleh
hambanja. Hamba ini sudah berkata
kepadanja: 'Pelanailah keledai betina;
aku mau menungganginja hendak
mengikuti radja! Sebab hamba ini
timpang.
27 (19-28) Ia telah memfitnah hamba
ini dihadapan seri baginda. Tetapi seri
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baginda adalah laksana malaekat Allah.
Hendaklah baginda perbuat sekadar
dipandang baginda baik!
28 (19-29) Meskipun seluruh keluarga
ajah hamba hanja dapat mengharapkan
maut sadja dari pihak seri baginda,
namun baginda telah mengangkat
hamba diantara orang2 jang makan
sehidangan dengan baginda. Hak apa
lagi ada pada hamba, untuk berseru
kepada baginda?"
29 (19-30) Tetapi radja menjahut
kepadanja: "Untuk apa engkau mesti
bitjara lebih pandjang lagi? Titahku
ialah: engkau dan Siba harus membagi
sama rata perladangan itu."
30 (19-31) Maka kata Meribba'al
kepada radja: "Biarlah semuanja diambil
olehnja, setelah seri baginda sudah
kembali kerumahnja dengan selamat".
31 (19-32) Barzilai orang Gile'adpun
sudah turun pula dari Rogelim dan
menjertai radja sampai kesungai Jarden.
Pada sungai Jarden itu ia mau minta diri
dengannja.
32 (19-33) Adapun Barzilai sudah sangat
tua umurnja, sudah delapanpuluh tahun.
Dia itulah jang memelihara radja selama
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tinggal di Mahanaim, karena ia itu orang
jang kaja-raja.
33 (19-34) Titah radja kepada Barzilai:
"Ikutilah aku, maka akan kupelihara
engkau padaku di Jerusjalem".
34 (19-35) Tetapi sahut Barzilai kepada
radja: "Tinggal berapa tahun lagi hamba
hidup, maka hamba akan naik serta
baginda ke Jerusjalem?
35 (19-36) Umur hamba sudah
delapanpuluh tahun. Hamba kan tidak
dapat membedakan lagi antara jang
baik dengan jang buruk! Hamba ini kan
tidak mengetjap lagi apa jang dimakan
dan diminum hamba. Hamba kan tidak
mendengarkan lagi suara para biduan
dan biduanita! Untuk apa gerangan
hamba akan mengikuti seri baginda?
36 (19-37) Barang sedikit sadja hamba
mau menjeberangi sungai Jarden
bersama dengan baginda. Mengapa
gerangan baginda mau membalas budi
kepada hamba setjara demikian?
37 (19-38) Perkenankanlah hamba ini
pulang dan biarlah hamba meninggal
dikotanja sendiri, didekat kubur ibubapa hamba. Tetapi ini hamba baginda,
Kimham. Biarlah ia itu mengikuti seri

2 Samuel 19.38–42

99

baginda dan hendaklah baginda berbuat
padanja sekadar dipandang baginda
baik".
38 (19-39) Lalu titah radja: "Biarlah
Kimham mengikuti aku dan aku mau
berbuat padanja sekadar kaupandang
baik dan barang apapun jang
kauinginkan daripadaku akan kuperbuat
untukmu".
39 (19-40) Seluruh rakjat menjeberangi
sungai Jarden dan radjapun
menjeberangi pula. Radja lalu
mentjium Barzilai dan memberkatinja.
Maka pulanglah ia ketempat tinggalnja.
40 (19-41) Radja pergi langsung ke
Gilgal dengan diikuti Kimham. Djuga
rakjat Juda menjertai radja, pun pula
separohnja rakjat Israil.
41 (19-42) Tetapi lihatlah, orang Israil
semua menghadap radja dan berkata
kepada radja: "Mengapa saudara2 kami,
orang2 Juda itu, mentjulik baginda
dan mengantar baginda serta keluarga
baginda dan semua orang Dawud
keseberang sungai Jarden?"
42 (19-43) Maka sahut orang2 Juda
kepada sekalian orang Israil: "Karena
radja itu lebih berkarib dengan daku!
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Mengapa gerangan kamu marah2 akan
daku karena hal ini? Adakah kami
mendapat ajapan dari baginda, ataukah
kami mengambil bagian chusus untuk
diri kami?"
43 (19-44) Tetapi orang2 Israil
mendjawab kepada orang2 Juda: "Aku
mempunjai sepuluh bagian atas radja
dan djuga atas Dawud. Mengapa kamu
mengetjilkan daku? Bukankah aku jang
per-tama2 bitjara untuk mengembalikan
radja?" Tetapi kata orang2 Juda lebih
nekat daripada perkataan orang2 Israil.
1 Adalah kebetulan disana seorang
risau, namanja Sjeba' bin Bikri,
orang Binjamin. Ia meniup tanduk dan
berkata: "Kita tidak mempunjai bagian
dengan Dawud, Kita tidak mempunjai
milik pusaka dengan bin Jisjai, Ajuh
Israil, masing2 kekemahnja!"
2 Maka orang Israil semua mundur
daripada Dawud dan mengikuti Sjeba'
bin Bikri, tetapi orang2 Juda melekat
pada radja mereka dari sungai Jarden
sampai ke Jerusjalem.
3 Dawud kembali kerumahnja di
Jerusjalem, maka radja mengambil
kesepuluh gundik, jang telah
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ditinggalkannja untuk mendjagai
rumah, lalu menaruh mereka dalam
rumah pendjagaan. Sungguhpun ia
masih memelihara mereka, tetapi
ia tidak menghampiri mereka lagi,
sehingga mereka tetap terkurung disitu
sampai adjalnja, sebagai djanda orang
jang masih hidup.
4 Kemudian titah radja kepada 'Amasa:
"Dalam tempo tiga hari himpunkanlah
bagiku orang2 Juda. Sesudah itu engkau
harus kemari lagi".
5 Maka 'Amasa pergi untuk menghimpun
orang2 Juda. Tetapi ketika ia berlambat
lebih lama dari waktu jang sudah
ditentukan,
6 lalu bertitahlah Dawud kepada
Abisjai: "Sekarang Sjeba' bin Bikri
lebih berbahaja lagi bagi kita daripada
Absjalom. Maka itu ambillah segala
lasjkar tuanmu dan kedjarlah dia, agar
ia djangan mentjapai kota2 berbenteng
dan meloloskan dirinja'.
7 Demikian keluarlah bersama dengan
Abisjai itu semua orang Joab, orang2
Keret dan orang2 Pelet dan para
pahlawan. Mereka keluar dari Jerusjalem
untuk mengedjar Sjeba' bin Bikri.
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mereka itu sampai kebatu
besar, jang terletak di Gibe'on, tampillah
'Amasa dihadapan mereka. Adapun
Joab mengenakan badju peperangan
dengan diatasnja bersabukkan pedang,
jang dalam sarungnja terpasang pada
pinggangnja. Pedang itu keluar dan
terdjatuh.
9 Joab bertanja kepada 'Amasa:
"Baik2 sadja keadaanmu, saudaraku?"
Sementara itu Joab memegang dengan
tangan kanannja djanggut 'Amasa akan
mentjium dia.
10 'Amasa tidak mengindahkan pedang
jang ada ditangan Joab. Maka Joab
menikam dia pada perutnja dengan
pedang itu, sehingga tertjurahlah isi
perutnja ketanah. Ia tidak usah menikam
dua kali. Dan matilah ('Amasa). Joab dan
Abisjai, adiknja, lalu mengedjar terus
Sjeba' bin Bikri.
11 Salah seorang dari antara pemuda
Joab tinggal berdiri didekat 'Amasa dan
ia berkata: "Barang siapa suka akan
Joab dan memihak Dawud, hendaklah ia
mengikuti Joab!"
12 Sementara itu 'Amasa ber-guling2
dalam darahnja ditengah djalan raya.
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Melihat, bahwa segala orang berhenti
disitu, maka orang itu menjisihkan
'Amasa dari djalan raya itu kepadang dan
membentangkan sehelai kain diatasnja,
karena ia melihat, bahwa semua orang
jang sampai disitu, berhenti djuga.
13 Setelah 'Amasa diangkat dari djalan
raya, lalu segala orang berdjalan terus
mengikuti Joab untuk mengedjar Sjeba'
bin Bikri.
14 Adapun (Sjeba') berkeliling pada
semua suku Israil sampai ke Abel-BetMa'aka dan semua orang Bikri. Mereka
berkumpul dan mengikuti dia djuga.
15 Maka itu orang datang melingkungi
dia di Abel-Bet-Ma'aka. Dipasanglah
perkubuan lawan kota itu. Sedang
seluruh rakjat, jang ada serta Joab,
sibuk mengorek untuk merobohkan
tembok,
16 maka berdirilah seorang wanita jang
tjerdik diatas dewala, sambil berseru
dari dalam kota itu: "Dengarkanlah,
dengarkanlah! Katakanlah kepada Joab:
'Datanglah kemari! Aku mau berbitjara
dengan tuan!'
17 Lalu Joab mendekat dan wanita itu
bertanja: "Tuan ini Joab?" Sahutnja:
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"Joab!" Lalu kata wanita itu kepadanja:
"Dengarkanlah perkataan sahaja ini".
Sahutnja: "Aku mendengarkan".
18 Lalu katanja: "Dahulukala biasalah
orang berkata: 'Hendaknja orang
bertanja di Abel dan di Dan sadja,
apatah lenjaplah sudah,
19 apa jang diadakan jang setiawan di
Israil'. Dan engkau men-tjari2 untuk
meniadakan sebuah kota dan sebuah
ibu-kota di Israil! Mengapa tuan mau
menumpas pusaka Jahwe?"
20 Djawab Joab, katanja: "Djauhlah
itu, sungguh djauhlah itu daripadaku!
Aku tidak mau menumpas maupun
merusakkan sesuatu!
21 Itu bukan maksudnja! Tetapi disini
ada seseorang dari pegunungan Efraim,
namanja Sjeba' bin Bikri, jang telah
mengangkat tangannja kepada radja
Dawud. Serahkan sadja dia itu, maka
aku akan mundur dari kota ini". Lalu
sahut wanita itu kepada Joab: "Nanti
kepalanja akan dilontarkan kepadamu
dari atas tembok".
22 Sesudah itu wanita itu masuk lagi
(kedalam kota) menghadap seluruh
rakjat dengan ketjerdikannja. Mereka
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lalu memotong kepala Sjeba' bin Bikri
dan melontarkannja kepada Joab. Joab
lalu meniup tanduk. Maka mereka itu
dengan bertjerai-berai mundur dari kota
itu masing2 kekemahnja. Adapun Joab
kembali ke Jerusjalem menghadap radja.
23 Joab mengepalai seluruh balatentara.
Benaja bin Jojada' mengepalai barisan
pengawal orang Keret dan Pelet.
24 Adoram mendjadi kepala pekerdjaan
rodi. Josjafat bin Ahilud mendjadi patih.
25 Sjusja mendjadi panitra dan Sadok
dan Ebjatar mendjadi imam.
26 Djuga 'Ira, orang Jair, mendjadi imam
Dawud.
1 Didjaman Dawud adalah
kelaparan, tiga tahun lamanja
terus-menerus. Ketika Dawud mentjari
wadjah Jahwe, maka Jahwe menjahut:
"Ada hutang darah pada Sjaul serta
wangsanja, karena ia telah membunuh
orang2 Gibe'on".
2 Radja lalu memanggil orang2 Gibe'on
dan berkata kepada mereka: - Adapun
orang Gibe'on itu tidak termasuk
kedalam bani Israil, melainkan berasal
dari sisa orang Amor. Bani Israil telah
mengikat djandji atas sumpah dengan
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mereka, tetapi Sjaul, dalam keasjikannja
demi untuk bani Israil serta Juda, telah
berusaha membunuh mereka. 3 Djadi kata Dawud kepada orang2
Gibe'on: "Apakah gerangan dapat
kuperbuat untuk kamu? Bagaimana
aku dapat memulihkan itu, agar kamu
memberkati pusaka Jahwe?"
4 Sahut orang2 Gibe'on kepadanja:
"Bagi kami soalnja bukan perak dan
emas dalam perkara Sjaul serta
wangsanja ini; dan lagi kami tidak mau
membunuh seseorang di Israil." Maka
kata Dawud: "Aku hendak perbuat
bagimu, apa jang kamu katakan".
5 Lalu kata mereka kepada radja:
"Orang, jang sudah menumpas kami
dan sudah merantjangkan untuk
membinasakan kami sama sekali,
sehingga kami tak berdiri lagi diseluruh
djadjahan Israil,
6 hendaknja diserahkan kepada kami
tudjuh orang dari antara anaknja.
Mereka hendak kami gantung dihadapan
Jahwe di Gibe'a Sjaul, orang pilihan
Jahwe itu". Sahut radja: "Aku hendak
menjerahkan mereka".
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radja mengasihani Meribba'al
bin Jonatan, bin Sjaul, karena sumpah
demi Jahwe, jaitu sumpah antara mereka
berdua, jakni Dawud dan Jonatan, putera
Sjaul.
8 Karena itu radja mengambil dua anak,
jang dilahirkan Rispa binti Aja bagi Sjaul,
jaitu Armoni dan Meribba'al, dan kelima
anak, jang telah dilahirkan oleh Merab,
puteri Sjaul, bagi 'Adriel bin Barzilai dari
Mehola,
9 dan menjerahkan mereka
kepada orang2 Gibe'on, jang lalu
menggantungnja diatas gunung
dihadapan hadirat Jahwe. Ketudjuh
orang itu rebah ber-sama2. Mereka itu
dibunuh pada hari2 permulaan musim
panen, jaitu pada awal panen djelai.
10 Kemudian Rispa binti Aja mengambil
kain karung dan membentangkan
itu bagi dirinja diatas wadas, dari
permulaan panen hingga air hudjan
turun lagi dari langit atas diri mereka. Ia
tidak membiarkan mereka itu didatangi
burung2 diudara disiang hari dan
margasatwa dimalam hari.
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diberitahukan kepada Dawud
apa jang telah diperbuat Rispa binti Aja,
gundik Sjaul itu,
12 Dawud lalu pergi mengambil daripada
penghuni Jabesj di Gile'ad tulang2 Sjaul
dan Jonatan, puteranja. Mereka itu tjuri2
telah mengambil itu dari lapangan di BetSjan, tempat ke-dua2nja digantungkan
orang2 Felesjet, setelah Sjaul dipukul
orang2 Felesjet dipegunungan Gilboa'.
13 Setelah tulang2 Sjaul dan Jonatan,
puteranja, diangkat dari sana, lalu
dikumpulkan pula tulang2 orang2 jang
sudah digantung itu,
14 dan dikuburkan bersama dengan
tulang2 Sjaul dan Jonatan, puteranja,
di Sela' dinegeri Binjamin, didalam
kubur Kisj, ajahnja. Setelah segala
sesuatu jang diperintahkan radja itu
diperbuatnja, baru tergeraklah hati
Jahwe atas negeri itu.
15 Sekali lagi terdjadi pertempuran
orang2 Felesjet dengan Israil. Dawud
turun dengan lasjkarnja. Mereka
bertempur dengan orang2 Felesjet,
tetapi Dawud letih-lesu.
16 Adalah disana Jisjbi bin Nob, seorang
keturunan Rafa. Berat seliginja tiga ratus
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misjkal perunggu dan ia bersabukkan
(pedang) baru. Ia berbangga akan
memukul Dawud.
17 Tetapi (Dawud) tertolong oleh
Abisjai bin Seruja, jang memukul orang
Felesjet itu serta membunuhnja. Pada
kesempatan itu bersumpahlah orang2
Dawud, katanja: "Djanganlah keluar
lagi serta kami untuk bertempur. Nanti
baginda memadamkan pelita Israil!".
18 Sesudah itu terdjadi pertempuran
lagi di Gob dengan orang2 Felesjet. Pada
kesempatan itu Sibekai orang Husja
memukul Saf, seorang keturunan Rafa.
19 Sekali lagi terdjadi pertempuran
di Gab dengan orang2 Felesjet. Pada
kesempatan itu Elhanan bin Ja'ari, orang
Betlehem, memukul Goljat, orang Gat,
kendati batang tombaknja sebesar pesa
tenun.
20 Sekali lagi terdjadi pertempuran
di Gat. Disana adalah seorang
berperawakan raksasa, jang mempunjai
enam djari pada tangan dan kakinja,
djadi kesemuanja duapuluhempat djari.
Iapun adalah seorang keturunan Rafa.
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ia menghinakan Israil, maka ia
dipukul oleh Jonatan bin Sjime'a, kakak
Dawud.
22 Adapun keempat orang itu keturunan
Rafa di Gat. Mereka itu rebah karena
tangan Dawud atau tangan lasjkarnja.
1 Dawudpun mengutjapkan
perkataan lagu ini untuk Jahwe,
waktu Jahwe sudah melepaskan dia dari
tangan semua seterunja dan dari tangan
Sjaul.
2 Katanja: Jahwe, batukarangku,
bentengku, pembebasku,
3 Allahku, padasku, tempatku
berlindung, perisaiku, tanduk
keselamatanku, perlindunganku
dan penjelamatku. Engkau itu telah
menjelamatkan daku dari perkosaan.
4 Aku menjerukan Jahwe, jang terpudji,
dan dari seteru2ku aku diselamatkan.
5 Ombak2 maut menggerebek aku, dan
anak2 sungai malapetaka mengedjutkan
daku.
6 Djerat2 pratala melingkari diriku,
perangkap2 maut mendjemput daku.
7 Dalam kesesakanku aku berseru
kepada Jahwe, berseru kepada Allahku.
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Maka dari BaitNja didengarnja suaraku,
dan seruanku sampai ketelingaNja
8 Maka gempalah dan bergetarlah
bumi, dan gontjanglah tiang2 langit dan
gemetar, sebab amarahlah Dia.
9 Naiklah asap dari lubang hidungNja,
dan api dari mulutNja melulur, bara
ber-kobar2lah karenanja.
10 Maka dibengkukkanNja langit dan
turunlah Ia, awan kelabu dibawah
kakiNja.
11 DikendaraiNjalah Kerub dan
terbanglah Ia, dan Ia nampak atas sajap
angin.
12 Ia membuat kegelapan djadi
selubung dikelilingNja, kemahNja ialah
pertimbunan air, awan-kemawan tebal.
13 Karena suatu kilatan dihadapanNja,
maka berpidjaranlah arang2 berapi.
14 Dari langit menggunturlah Jahwe,
Jang Mahatinggi mengeluarkan suaraNja.
15 DikirimNja anak-panahNja
dan mentjerai-beraikan mereka,
(Ia melemparkan) kilat2Nja dan
mengatjaukan mereka.
16 Maka nampaklah dasar2 laut,
alas2 bumi disingkapkan, karena
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antjaman Jahwe, karena hembusan
angin hidungNja.
17 Ia mengulurkan (tanganNja), dari
atas memegang aku, menarik aku dari
dalam air besar.
18 DibebaskanNja aku dari musuhku
jang perkasa, dari pembentji2ku, jang
lebih kuat daripadaku.
19 Mereka itu berhadapan dengan daku
pada hari malang bagiku, tetapi bagiku
Jahwe mendjadi penjokong;
20 Ia mengeluarkan daku kepadang
jang luas, dan aku dibebaskanNja, sebab
Ia berkenan kepadaku.
21 Jahwe membalas aku menurut
kedjudjuranku, dan sekadar kemurnian
tanganku mengimbangi aku;
22 Sebab kupelihara djalan2 Jahwe, dan
tiada aku berdjahat terhadap Allahku.
23 Karena segala hukumNja tetaplah
dihadapanku, dan perintah2Nja tiada
kusisihkan daripadaku.
24 Demikian aku sempurna bagiNja, dan
kudjaga diriku terhadap dosa.
25 Sebab itu dibalaslah aku oleh
Jahwe menurut kedjudjuranku, sekedar
kemurnianku didepan mataNja.
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terhadap jang baik, Engkau
berlaku baik, dan terhadap orang
sempurna, Engkau berlaku sempurna.
27 Engkau bersih terhadap jang bersih,
tetapi terhadap jang ber-belok2, Engkau
adalah litjin;
28 orang2 jang hina-dina Kauselamatkan
tetapi mata jang menjombong
Kauturunkan.
29 Engkaulah, Jahwe, pelitaku, Jahwe
menerangi kegelapanku.
30 Dengan Dikau kuserbu rombongan,
dengan Allahku kulontjati tembok.
31 Allah, sempurnalah djalanNja, sabda
Jahwe tersebut. Dia adalah perisai bagi
semua jang mengungsi kepadaNja.
32 Siapakah Allah selain Jahwe, dan
siapa batu padas selain Allah kami?
33 Allah itulah persembunjianku jang
kuat jang dengan utuh me-londjak2
didjalanNja;
34 jang menjerupakan kakiku dengan
rusa, dan menempatkan daku diatas
ketinggian;
35 jang mengadjar tanganku untuk
berperang, hingga lengan2ku
merentangkan busur kuningan.
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Kauberikan kepadaku perisai
penjelamatanMu, kerelaanMu membuat
aku berbesar hati.
37 Langkah dibawahku telah
Kaulebarkan, dan matakakiku tidaklah
gojang.
38 Kukedjar musuh2ku dan kubinasakan
mereka, dan aku tiada 'kan berbalik,
sampai mereka dihabisi.
39 Kuhabisi mereka, kuhantjurkan
mereka, hingga tiada lagi mereka
bangkit, djatuhlah mereka dibawah
kakiku.
40 Kausabuki aku dengan kekuatan
akan berdjuang, dan Kautundukkan
kaum pemberontak dibawahku.
41 Segala musuhku Kauberikan
punggungnja kepadaku, dan kaum
pembentjiku kusumbat mulutnja.
42 Biar berteriaklah mereka - tiada
jang menjelamatkan, kepada Jahwe tiadapun Ia mendengar.
43 Kuremukkan mereka bagai debu
bumi, ku-indjak2, kupidjak mereka
selaku lumpur didjalan.
44 Engkau telah membebaskan daku
dari bantahan rakjatku, Kaupelihara aku
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mendjadi kepala bangsa2, bangsa2, jang
tak kukenal, mengabdi kepadaku.
45 Anak2 orang asing meraju aku,
mereka mendengarkan daku, selekas
mendengar;
46 anak2 orang asing gugur, dengan
gemetar mereka keluar dari kubu2nja.
47 Hiduplah Jahwe dan terberkatilah
Padasku, luhurlah Allah, Padas
penjelamatanku!
48 Allah, jang memberikan balasan
kepadaku, dan menundukkan bangsa2
dibawahku.
49 Dengan mengeluarkan daku dari
tengah seteru2ku, telah Kauangkat daku
diatas segala lawan, serta merebut daku
dari tangan orang2 perkasa.
50 Sebab itu aku hendak memuliakan
Dikau, ja Jahwe, diantara bangsa2, dan
memudji namaMu dengan mazmur.
51 Ia memberikan keselamatan besar
kepada radjaNja, dan menjatakan
kerelaan kepada jang diurapiNja, Dawud
dan keturunannja untuk selamanja.
1 Inilah perkataan terachir Dawud:
"Petuah Dawud bin Jisjai, petuah
prija, jang tinggi kedudukannja, orang,

23
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jang diurapi Allah Jakub, kesukaan
madah Israil:
2 Roh Jahwe telah bersabda didalam
diriku, tuturNja ada pada lidahku;
3 Sudah berfirmanlah Allah Israil;
kepadakulah sudah bersabda Padas
Israil; Jang memerintah orang dengan
adil, jang memerintah dengan takut
akan Allah,
4 adalah laksana tjahaja pagi, waktu
matahari terbit, - pagi jang tidak
berawan - bila sehabis hudjan dari dalam
tanah oleh binar tumbuhlah hidjau2an.
5 Tidak demikiankah wangsaku dengan
Allah? Sebab Ia mengikat perdjandjian
abadi dengan daku, teratur dalam segala2nja dan terpelihara. Sebab seluruh
selamatku dan segenap kesukaan
sungguh ditumbuhkan oleh Dia.
6 Tetapi laksana djelagalah orang risau
diterbangkan semua, jang tidak diambil
tangan.
7 Orang tidak menjentuh mereka selain
dengan besi dan batang tombak. Mereka
dibakar habis dalam api.
8 Inilah nama para pahlawan Dawud:
Isjba'al orang Haknom, kepala Ketiga.
Ia mengajunkan djipangnja terhadap
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delapan ratus orang, jang tewas
sekaligus.
9 Sesudah dia, Ele'azar bin Dodo,
orang Ahoh, jang termasuk Ketiga
pahlawan itu. Ia berada serta Dawud
di Pas-Damim, ketika orang2 Felesjet
berhimpun disana akan bertempur dan
orang2 Israilpun bergerak madju.
10 Ia bertahan dan memukul orang2
Felesjet sampai tangannja pajah dan
melekat pada pedangnja. Pada hari itu
Jahwe mengaruniakan kemenangan jang
besar. Rakjat kembali ikut Ele'azar, tetapi
hanja untuk merampas.
11 Sesudah itu, Sjama bin Age,
orang Harar. Adapun orang2 Felesjet
berhimpun di Lehi. Adalah disana
sebidang ladang penuh dengan midju.
Rakjat telah lari dari hadapan orang2
Felesjet,
12 tetapi ia berdiri tegak di-tengah2
ladang itu, mempertahankan itu dan
memukul orang2 Felesjet. Demikian
Jahwe mengaruniakan kemenangan jang
besar.
13 Tiga orang dari antara ketigapuluh itu
turun pada permulaan musim panen dan
datang kepada Dawud digua 'Adulam,
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sementara perkemahan orang2 Felesjet
dipasang di Lembah Refaim.
14 Pada masa itu Dawud berada
ditempat tak terhampiri itu dan lagi
terdapatlah barisan pendjagaan Felesjet
di Betlehem.
15 Dawud menjatakan keinginan ini:
"Siapa gerangan akan memberi aku
minum dari sumur, jang terletak didekat
pintu gerbang Betlehem?"
16 Maka ketiga pahlawan itu meretas
kedalam perkemahan Felesjet, menimba
air dari sumber, jang terletak didekat
pintu gerbang Betlehem, lalu dibawanja
serta disampaikannja kepada Dawud.
Tetapi ia tidak mau minum, melainkan
mentjurahkannja untuk Jahwe,
17 sambil berkata: "Semoga Jahwe
mentjegah aku berbuat demikian! Itulah
darah orang, jang telah pergi kesana
dengan mempertaruhkan hidupnja!"
Maka itu ia tidak mau minum itu.
Demikianlah perbuatan Ketiga Pahlawan
itu.
18 Abisjai bin Seruja, adik Joab,
mendjadi kepala Ketigapuluh itu. Ia
mengajunkan tombaknja terhadap
tigaratus orang tewas.

2 Samuel 23.19–23
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mendapat nama harum pada
Ketigapuluh Pahlawan itu dan iapun lebih
masjhur dari pada Ketigapuluh, sehingga
ia mendjadi pemimpin mereka, tetapi ia
tidak dapat mengimbangi Ketiga itu.
20 Benajahu bin Jojada", orang
gagah-perkasa, dan jang banjaklah
perbuatannja jang gagah, dari Kabseel
memukul kedua (anak) Ariel dari Moab.
Iapun telah turun dan membunuh
seekor singa didalam sumur, pada hari
bersaldju.
21 Ia memukul djuga orang Mesir,
jang raksasa perawakannja. Pada
tangan orang Mesir itu ada tombak,
tetapi ia turun menghadapinja dengan
tongkat. Lalu ia menjentakkan tombak
dari tangan orang Mesir itu dan
membunuhnja dengan tombaknja
sendiri.
22 Itulah jang diperbuat Benajahu bin
Jojada".
23 Ia mendapat nama harum pada
Ketigapuluh pahlawan dan iapun lebih
masjhur daripada Ketigapuluh itu. tetapi
ia tidak dapat mengimbangi Ketiga
itu. Ia diangkat Dawud atas pengawal
pribadinja.

2 Samuel 23.24–37
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adik Joab, termasuk bilangan
Ketigapuluh itu. Elhanan bin Dodo, dari
Betlehem,
25 Sjama dari Harod, Elika dari Harod,
26 Heles dari Pelet, 'Ira bin 'Ikesj, dari
Tekoa',
27 Abi'ezer dari 'Anatot, Mebunai dari
Husja,
28 Salmon dari Ahoh, Maherai dari
Netofa,
29 Heleb bin Ba'ana, dari Netofa, Itai bin
Ribai, dari Gibe'a-Binjamin,
30 Benajahu dari Pir'aton, Hidai dari
Nahale-Ga'asj,
31 Abi-'Albon dari 'Araba, 'Azmawet dari
Bahurim,
32 Eljahba dari Sja'albon, Bin Jasjen,
Jonatan
33 (bin) Sjama, dari Harar, Ahiam bin
Sjarar dari Harar,
34 Elifelet bin Ahasbai, dari Bet-Ma'aka,
Eli'am bin Ahitofel, dari Gilo,
35 Hesarai dari Karmel, Pa'arai dari
Arab,
36 Jigal bin Natan, dari Soba, Bani,
orang Gad,
37 Selek, orang 'Amon, Naharai dari
Berot, biduanda Joab bin Seruja.

2 Samuel 23.38–24.4
38 'Ira

121

dari Jatir, Gareb dari Jatir,
orang Het. Djumlahnja tigapuluh
tudjuh orang.
1 Murka Jahwe ber-njala2 lagi
terhadap Israil. Ia membudjuk
Dawud lawan mereka dengan bersabda:
"Pergilah dan bilanglah Israil dan Juda!"
2 Maka bertitahlah radja kepada
Joab, panglima angkatan perang jang
ada sertanja: "Pergilah mendjadjahi
semua suku Israil, dari Dan sampai
ke Beer-Sjeba', dan hendaklah kamu
mengadakan tjatjah-djiwa atas rakjat.
Aku mau mengetahui djumlah rakjat".
3 Sahut Joab kepada radja: "Semoga
Jahwe, Allah baginda, menambah rakjat
sampai seratus ganda dan mudah2an
seri baginda melihatnja dengan mata
kepala sendiri! Tetapi mengapa gerangan
seri baginda menghendaki jang demikian
itu?"
4 Tetapi titah radja tidak dapat ditentang
oleh Joab dan para punggawa angkatan
perang. Karena itu Joab dan para
punggawa angkatan perang pergi dari
hadapan radja untuk mengadakan
tjatjah-djiwa atas rakjat, atas Israil.
39 Uria,

24
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menjeberangi sungai Jarden,
berkemah didekat 'Aro'er, disebelah
selatan kota, jang terletak di-tengah2
lembah, lalu mereka (pergi) ke Gad dan
ke Ja'zer.
6 Kemudian mereka sampai ke Gile'ad
dan kenegeri orang Het, jaitu ke Kadesj.
Lalu mereka sampai ke Dan dari Dan
mereka membelok ke Sidon.
7 Kemudian mereka pergi kebenteng
Tyrus dan semua kota Hiwi dan Kena'an
dan berachirlah mereka di Negeb-Juda,
di Beer-Sjeba'.
8 Mereka mendjadjahi seluruh negeri
dan sesudah sembilan bulan duapuluh
hari mereka tiba kembali di Jerusjalem.
9 Joab lalu memberikan angka tjatjahdjiwa itu kepada radja. Di Israil ada
sedjumlah delapan ratus ribu orang
bersendjata jang menghunus pedang
dan di Juda ada sedjumlah lima ratus
ribu orang.
10 Tetapi setelah pembilangan rakjat
diadakan, lalu ber-debar2lah hati
Dawud. Maka berkatalah Dawud kepada
Jahwe: "Aku telah sangat berdosa
dengan apa jang telah kuperbuat. Ah
Jahwe, ampunilah kiranja kesalahan
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hambaMu ini, sebab aku telah berlaku
sangat bodoh".
11 Pagi2 Dawud bangun. Dalam pada
itu sampailah sabda Jahwe kepada nabi
Gad, pelihat Dawud:
12 "Pergilah mengatakan kepada
Dawud: "Demikianlah Jahwe bersabda:
Tiga perkara ini kupertanggungkan
kepadamu, pilihlah bagimu satu
daripadanja, dan itu hendak Kuperbuat
padamu'".
13 Gad lalu menghadap Dawud dengan
memberitahukan kepadanja: "Maukah
engkau kelaparan tudjuh tahun lamanja
mendatangi negerimu? Maukah engkau
lari tiga bulan lamanja dihadapan
musuhmu, jang mengedjar engkau?
Ataukah maukah engkau, wabah sampar
ada tiga hari lamanja dinegerimu?
Pikirkanlah dan lihatlah, djawaban
apa harus kusampaikan kepada Jang
mengutus aku!"
14 Maka sahut Dawud kepada Gad: "Aku
sangat kesesakan. Baiklah aku djatuh
dalam tangan Jahwe, sebab besarlah
kerahimannja, tetapi djanganlah aku
sampai djatuh dalam tangan manusia".

2 Samuel 24.15–18
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Dawud memilih wabah sampar.
Waktu itu musim panen gandum. Jahwe
mendatangkan wabah sampar di Israil,
mulai pagi hari itu hingga waktu jang
sudah ditentukan. Maka bala menimpa
rakjat dari Dan sampai ke Beer-Sjeba',
sedjumlah tudjuhpuluh ribu orang.
16 Ketika malaekat itu mengedangkan
tangannja kepada Jerusjalem untuk
membinasakannja, bersesallah Jahwe
atas bentjana itu, lalu Ia berfirman
kepada malaekat pembinasa itu: "Tjukup
Sekian! Sekarang tariklah tanganmu
kembali!" Waktu itu malaekat Jahwe
itu berada didekat penebahan Arauna,
orang Jebus.
17 Melihat malaekat, jang memukul
rakjat itu, Dawud lalu berkata kepada
Jahwe: "Ah, akulah jang berdosa,
akulah jang bersalah, tetapi mereka
itulah kawanan, apa gerangan diperbuat
mereka? Biarlah tanganMu menekan
daku dan wangsa bapakku!"
18 Pada hari itu djua Gad menghadap
Dawud dan berkata kepadanja: "Naiklah
dan dirikanlah sebuah mesbah untuk
Jahwe diatas penebahan Arauna, orang
Jebus itu!"
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lalu naik, selaras dengan
perkataan Gad, sebagaimana telah
diperintahkan Jahwe.
20 Ketika Arauna menengadah dan
melihat radja serta para pendjawatnja
datang menghampiri dia, keluarlah
Arauna dan bersudjud dihadapan radja.
21 Kata Arauna: "Untuk apa gerangan
seri baginda datang kepada hamba
ini?" Djawab Dawud: "Untuk membeli
penebahan itu dari padamu hendak
mendirikan mesbah untuk Jahwe, agar
bala itu berhenti menimpa rakjat".
22 Lalu kata Arauna kepada radja:
"Baiklah seri baginda mengambil dan
menjampaikan apa jang dipandang
baginda baik. Inilah sapi akan kurban
bakar dan pengeretan penebah serta
kuk sapi akan kaju bakar.
23 Kesemuanja itu diberikan hamba
seri baginda kepada baginda". Dan
seterusnja kata Arauna kepada radja:
"Semoga Jahwe, Allah baginda, berkenan
akan baginda".
24 Tetapi kata radja kepada Arauna:
"Djangan begitu! Aku mau membeli itu
daripadamu dengan harga jang pantas.
Aku tidak mau menjampaikan kurban

2 Samuel 24.25
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bakar kepada Jahwe, Allahku, dengan
tjuma2". Demikianlah Dawud membeli
penebahan dan sapi2 itu seharga perak
limapuluh misjkal.
25 Dawud lalu membangun mesbah
untuk Jahwe disitu dan menjampaikan
kurban bakar dan kurban sjukur
diatasnja. Lalu tergeraklah hati Jahwe
atas seluruh negeri dan berhentilah bala
dari Israil.

1 Raja-raja
1 Adapun

radja Dawud sudah tua
dan landjut usianja. Sekalipun ia
ditudungi orang dengan selimut, tak
djuga ia mendjadi hangat.
2 Maka para pendjawatnja berkata
kepadanja: "Baiklah seri baginda
ditjarikan seorang anak dara, jang
dapat bersewaka kepada baginda serta
mendjadi perawat baginda. Hendaknja
ia tidur pada pangkuan baginda, nistjaja
seri baginda akan mendjadi hangat".
3 Lalu diseluruh djadjahan Israil
orang mentjari gadis jang tjantik dan
menemukan Abisjag, gadis Sjunem, dan
mengantar dia kehadapan radja.
4 Gadis itu amat tjantik sekali dan
iapun mendjadi perawat radja serta
melajaninja. Namun radja tidak memakai
dia.
5 Adapun Adonia, putera Hagit berlagak
se-akan2 ia itu akan mendjadi radja.
Maka ia memperlengkapi diri dengan
kereta dan kuda dan limapuluh orang,
jang berlari dihadapannja.

1
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demikian, ajahnja belum
pernah menjusahkan dia dengan
berkata: "Mengapa kauperbuat
demikian?". Lagi pula ia sangat tampan
perawakannja dan ia dilahirkan sesudah
Absjalom.
7 Ia berembuk dengan Joab bin Seruja
dan imam Ebjatar, jang memihak kepada
Adonia.
8 Tetapi imam Sadok, Benajahu bin
Jojada', nabi Natan dan Sjime'i maupun
Re'i dan para pahlawan Dawud sendiri
tidak beserta dengan Adonia.
9 Adapun, ketika Adonia
mempersembahkan kurban domba,
sapi dan ternak tambun pada Batu
Lengser, didekat mata-air Rogel, betul
ia mengundang semua saudaranja,
para pangeran, dan semua orang Juda,
pendjawat radja,
10 tetapi nabi Natan, Benajahu, para
pahlawan dan Sulaiman, adiknja, tidak
diundangnja.
11 Lalu Natan berkata kepada Batsjeba',
ibu Sulaiman: "Tidakkah engkau
mendengar, bahwa Adonia, putera Hagit,
sudah mendjadi radja dengan tidak
setahu tuanku Dawud?

1 Raja-raja 1.12–17
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sekarang, baiklah aku
memberikan nasihat kepadamu,
bagaimana engkau dapat melepaskan
dirimu sendiri serta puteramu Sulaiman.
13 Silakan menghadap radja Dawud
dan berkata kepadanja: "Bukankah seri
baginda telah bersumpah kepada sahaja
baginda, bahwa anak hamba, Sulaiman,
nanti akan mendjadi radja dan bahwa
dialah jang akan duduk diatas tachta
baginda? Mengapa gerangan Adonia
telah mendjadi radja?
14 Dan tengah engkau masih bitjara
dengan radja disana, maka akupun
hendak masuk menjusulmu dan
membenarkan perkataanmu".
15 Maka Batsjeba' menghadap radja
dalam peraduan. Radja kan sudah amat
tua dan Abisjag, gadis Sjunem, melajani
radja.
16 Batsjeba' membungkuk dan
bersudjud dihadapan radja. Radja
berkata: "Ada apa, tuan?"
17 Sahutnja kepadanja: "Tuanku,
baginda telah bersumpah kepada sahaja
ini demi Jahwe, Allah baginda, bahwa
puteranda Sulaiman nanti akan mendjadi
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radja dan bahwa dialah jang akan duduk
diatas tachta baginda.
18 Tetapi sekarang Adonia telah
mendjadi radja dengan tidak setahu seri
baginda.
19 Ia telah mempersembahkan banjak
kurban lembu djantan, ternak tambun
dan domba, dan lagi telah mengundang
para pangeran dan djuga imam Ebjatar
dan panglima Joab, tetapi hamba
baginda Sulaiman tidak diundangnja.
20 Kini, seri baginda, mata seluruh Israil
tertudju kepada baginda, agar baginda
memberitahukan kepada mereka, siapa
gerangan nanti akan duduk diatas tachta
seri baginda.
21 Kalau tidak, nistjaja hamba dan
putera hamba Sulaiman akan kena
siksanja, bila seri baginda sudah
berbaring serta nenek-mojang baginda".
22 Sementara ia masih berbitjara
dengan radja, maka masuklah nabi
Natan.
23 Orang memberitahukan kepada
radja: "Nabi Natan ada disini". Lalu
iapun menghadap radja dan bersudjud
dihadapan radja.

1 Raja-raja 1.24–29
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Natan: "Seri baginda, kiranja
baginda telah bertitah, bahwa Adonia
nanti akan mendjadi radja dan bahwa
dialah jang akan duduk diatas tachta
baginda!
25 Sebab hari ini ia telah turun dan
mempersembahkan banjak kurban
lembu djantan, ternak tambun serta
domba, dan lagipula ia mengundang
para pangeran, para hulubalang serta
imam Ebjatar. Dan sekarang mereka
tengah makan-minum dihadapannja
sedang berseru: "Hiduplah radja Adonia!'
26 Tetapi hamba ini sendiri dan imam
Sadok dan Benajahu bin Jojada'
dan hamba baginda Sulaiman tidak
diundangnja.
27 Djika hal ini terdjadi atas suruhan
seri baginda, maka baginda tidak
memberitahukan kepada para pendjawat
baginda, siapa nanti akan duduk diatas
tachta seri baginda".
28 Radja Dawud angkat bitjara, katanja:
"Panggilkanlah aku Batsjeba'!" Maka ia
datang menghadap radja dan berdiri
dihadapan radja.
29 Radja lalu bersumpah dengan
berkata: "Demi Jahwe hidup, jang

1 Raja-raja 1.30–35
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sudah membebaskan daku dari segala
kesesakan,
30 seperti sudah kupersumpahkan
kepadamu demi Jahwe, Allah Israil,
bahwasanja puteramu Sulaiman nanti
akan mendjadi radja dan bahwasanja
dialah jang akan duduk diatas tachtaku
akan gantiku, demikianpun hendak
kuperbuat pada hari ini djua!"
31 Maka Batsjeba' membungkuk sampai
ketanah serta bersudjud dihadapan
radja, lalu berkatalah ia: "Hidup
se-lama2nja tuanku, radja Dawud!"
32 Kemudian titah radja Dawud:
"Panggilkanlah aku imam Sadok, nabi
Natan dan Benajahu bin Jojada'!" Mereka
lalu menghadap radja.
33 Lalu bertitahlah radja kepada
mereka: "Bawalah sertamu para lasjkar
tuanmu sendiri. Naikkanlah puteraku
Sulaiman diatas bagalku dan hantarlah
dia kebawah, ke Gihon.
34 Disitulah hendaknja imam Sadok
dan Nabi Natan mengurapi dia djadi
radja atas Israil. Tiuplah tanduk dan
berserulah: 'Hidup radja Sulaiman!'
35 Lalu araklah ia kembali kesini untuk
duduk diatas tachtaku. Dialah jang akan

1 Raja-raja 1.36–40
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mendjadi radja akan gantiku, dan dialah,
jang kuangkat mendjadi pembesar atas
Israil dan Juda".
36 Djawab Benajahu bin Jojada' kepada
radja, katanja: "Demikianlah hendaknja!
Semoga Jahwe, Allah seri baginda,
menjuruhkan demikian!
37 Sebagaimana Jahwe telah menjertai
seri baginda, demikianpun hendaklah
Ia menjertai Sulaiman dan semoga Ia
memperbesar tachtanja melebihi tachta
tuanku, baginda Dawud!"
38 Setelah itu imam Sadok, nabi
Natan dan Benajahu turun ber-sama2
dengan orang2 Keret dan Pelet. Mereka
menaikkan Sulaiman diatas bagal radja
Dawud dan menghantar ia ke Gihon.
39 Imam Sadok mengambil tanduk
berisi minjak dari dalam Kemah, lalu
mengurapi Sulaiman. Maka orang
meniup tanduk dan seluruh rakjat
berseru: "Hidup radja Sulaiman!"
40 Kemudian seluruh rakjat mengarak
dia sambil bermain seruling dan
bersorak-gembira dengan sangatnja;
hingga membelah bumi dengan
ramainja!

1 Raja-raja 1.41–46
41 Hal
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itu kedengaran oleh Adonia dan
semua undangan jang ada sertanja,
ketika mereka selesai makan. Segera
setelah Joab mendengar bunji tanduk
itu, lalu bertanjalah ia: "Apa gerangan
kegaduhan dikota jang rusuh itu?
42 Sementara ia masih berbitjara, maka
tibalah Jonatan bin Ebjatar, imam itu.
Kata Adonia: "Kemari, sebab engkau
orang jang gagah-perkasa; nistjaja
engkau membawa warta jang baik!"
43 Tetapi djawab Jonatan kepada
Adonia: "Bahkan sebaliknja! Tuan
kita, radja Dawud, telah menobatkan
Sulaiman djadi radja.
44 Radja telah mengutus imam Sadok,
nabi Natan, Benajahu bin Jojada' dan
orang2 Keret dan Pelet beserta dengan
dia. Mereka menaikkan dia diatas bagal
radja,
45 dan imam Sadok dan nabi Natan
telah mengurapi dia djadi radja di Gihon.
Dari sana mereka sudah kembali dengan
bersorak-gembira dan rusuhlah kota itu.
Itulah kegaduhan jang kalian dengar.
46 Dan lagi pula Sulaiman sudah duduk
diatas tachta keradjaan.

1 Raja-raja 1.47–51
47 Dan

9

djuga para pendjawat radja
sudah datang mengutjapkan selamat
kepada tuan kita, radja Dawud. Kata
mereka: 'Semoga Allah baginda
memasjhurkan nama Sulaiman melebihi
nama baginda dan memperbesar
tachtanja melebihi tachta baginda'.
Lalu radja djuga bersudjud diatas
pembaringannja.
48 Dan radja lalu berkata demikian:
"Terpudjilah Jahwe, Allah Israil, jang
menganugerahkan, bahwasanja mata
kepalaku sendiri menjaksikan, salah
seorang (dari keturunanku) pada hari ini
menduduki tachtaku".
49 Maka gemetarlah para undangan,
jang ada pada Adonia lalu mereka
bangkit dan pergi, masing2 menuruti
djalannja sendiri.
50 Adapun Adonia ketakutan kepada
Sulaiman. Iapun bangkit dan pergi dan
lalu memegang tanduk mesbah.
51 Orang memberitahukan kepada
Sulaiman: "Adonia sungguh ketakutan
kepada radja Sulaiman; kini ia malah
memegang tanduk mesbah dengan
berkata: "Hendaknja radja Sulaiman
bersumpah dahulu kepadaku, bahwa
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baginda tak akan membunuh hamba
baginda dengan pedang".
52 Sahut Sulaiman: "Djika njatalah
ia seorang jang ichlas, maka sehelai
rambutnjapun tak akan gugur ketanah,
tetapi djika ia kedapatan durdjana, maka
ia mesti mati".
53 Lalu radja Sulaiman menjuruh orang
menurunkannja dari atas mesbah.
Maka ia datang bersudjud dihadapan
Sulaiman. Titah radja Sulaiman
kepadanja: "Pulanglah kerumahmu!"
1 Ketika hidup Dawud mendekati saat
adjalnja, maka ia mentjamkan pada
Sulaiman, puteranja:
2 "Aku menempuh djalan segenap
isi bumi ini, tetapi hendaklah engkau
berteguh hati dan berlaku sebagai laki2.
3 Tepatilah kewadjibanmu kepada
Jahwe, Allahmu, dengan menuruti
djalanNja dan dengan memenuhi
ketetapan, perintah, hukum dan
peraturanNja, sebagaimana tertulis
dalam Taurat Musa, agar engkau berhasil
dalam segala sesuatu, jang kauperbuat
dan dalam se-gala2nja jang kauarahkan,
4 agar Jahwe memenuhi sabdaNja,
jang telah dikatakanNja kepadaku,

2
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jakni: 'Djika anak2mu mengindahkan
langkah-laku mereka dan berdjalan
dihadapan hadiratKu dengan benar,
dengan segenap hati dan djiwa mereka,
nistjaja dari keluargamu tidak pernah
seorangpun akan disingkirkan dari
tachta Israil.'
5 Engkaupun tahu pula, apa jang telah
diperbuat Joab bin Seruja terhadapku,
jakni apa jang telah diperbuatnja atas
kedua panglima Israil, jaitu atas Abner
bin Ner dan 'Amasa bin Jeter, bagaimana
ia membunuh mereka dan diwaktu
damai menumpahkan darah tempur dan
dengan darah tempur ia melumurkan
sabuk pada pinggangnja dan kasut pada
kakinja.
6 Bertindaklah selaras dengan
kebidjaksanaanmu, tetapi djangan
membiarkan ubannja turun kedalam
pratala dengan aman.
7 Adapun pada anak2 Barzilai, orang
Gile'ad itu, hendaklah kautaruh rela dan
hendaknja mereka ada diantara orang
jang makan sehidangan denganmu,
sebab demikianlah aku sendiri telah
disongsong mereka, ketika aku lari dari
hadapan Absjalom, kakakmu.
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lagi ada sertamu Sjime'i bin
Gera, orang Binjamin dari Bahurim.
Sebenarnja orang itu mengutuk aku
dengan pahitnja, ketika aku pergi ke
Manahaim, tetapi iapun telah turun
menjongsong aku pada sungai Jarden.
Maka itu aku telah bersumpah kepadanja
demi Jahwe, bahwasanja aku tidak akan
membunuh dia dengan pedang.
9 Tetapi djanganlah ia kauluputkan
dari hukuman. Sebab engkau adalah
orang jang bidjaksana dan engkau tahu
djuga apa jang harus kauperbuat untuk
menurunkan ubannja dengan berdarah
kepratala".
10 Adapun Dawud sudah berbaring serta
nenek-mojangnja dan dimakamkan di
Kota Dawud.
11 Lamanja Dawud meradjai Israil
empatpuluh tahun; di Hebron ia
meradjai selama tudjuh tahun dan di
Jerusjalem selama tigapuluh tiga tahun.
12 Sulaiman duduk diatas Dawud
ajahnja, dan keradjaannja diperkukuhkuatkan.
13 Adonia bin Hagit datang kepada
Batsjeba', ibunda Sulaiman. Tanja
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Batsjeba' kepadanja: "Bertuahkah
kedatanganmu?" Sahutnja: "Bertuah".
14 Dan lalu katanja: "Aku mau
membitjarakan sesuatu dengan bunda".
Sahutnja: "Katakan sadja!"
15 Lalu kata Adonia: "Bunda kan tahu,
bahwa keradjaan teruntukkan bagi
diriku dan seluruh Israilpun menantikan,
bahwa aku mendjadi radja. Tetapi
keradjaan beralih kepada adikku, sebab
sudah ditentukan Jahwe bagi dia.
16 Tetapi sekarang aku mau
mengadjukan satu permohonan
sadja kepada bunda. Bunda djangan
menolak aku". Sahutnja kepadanja:
"Katakan sadja!"
17 Lalu ia menjambung: "Sudilah bunda
berbitjara dengan radja Sulaiman. Sebab
baginda tidak akan menolak bunda.
Hendaknja baginda mengaruniakan
Abisjag, gadis Sjunem itu, kepadaku
akan isteriku".
18 Sahut Batsjeba': "Baik! Aku mau
berbitjara tentang dirimu dengan radja".
19 Ketika Batsjeba' menghadap radja
Sulaiman untuk berbitjara dengannja
tentang Adonia, berdirilah radja dan
menjongsong bundanja lalu bersudjud
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dihadapannja. Kemudian ia duduk
diatas tachtanja, menjuruh orang
menempatkan tachta bagi bundanja
dan bunda radja lalu duduk disebelah
kanannja.
20 Lalu katanja: "Aku mau mengadjukan
satu permohonan ketjil kepada baginda;
djangan aku ditolak!" Sahut radja
kepadanja: "Mohon sadja, bunda! Bunda
tidak akan kutolak!"
21 Lalu katanja: "Sudilah
mengaruniakan Abisjag, gadis
Sjunem itu, kepada kakakmu Adonia
akan isterinja".
22 Maka radja Sulaiman menjambung
dan berkata kepada bundanja".
"Mengapa gerangan bunda memohon
Abisjag, gadis Sjunem itu, untuk Adonia?
Mohon djuga keradjaan sadja baginja! Ia
adalah kakakku dan lagi imam Ebjatar
dan Joab bin Serujapun ada dipihaknja".
23 Lalu radja Sulaiman bersumpah
demi Jahwe dengan berkata: "Semoga
Jahwe berbuat ini dan menambahkan
itu kepadaku, djika Adonia mengatakan
kata2 itu tanpa mempertaruhkan
njawanja.
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demi Jahwe hidup, jang
telah mengangkat aku dan mendudukkan
daku diatas tachta ajahanda Dawud
dan jang telah membuat suatu
wangsa bagiku, sebagaimana telah
dikatakanNja, pada hari ini djuga Adonia
akan dibunuh".
25 Radja Sulaiman lalu menjuruh
Benajahu bin Jojada' menusuk serta
membunuh dia.
26 Dan kepada imam Ebjatar radja
bertitah: "Pergilah ke Anatot, ketanahmilikmu, sebab engkau itu teruntukkan
bagi maut. Tetapi aku tidak membunuh
engkau pada hari ini, karena engkau
telah membawa Peti Jahwe dihadapan
ajahanda Dawud dan karena engkau
telah ikut-serta menanggung segala
kesusahan ajahanda".
27 Dan Sulaiman memetjat Ebjatar
dari djabatan keimamannja, agar
terpenuhilah sabda Jahwe, jang telah
dikatakanNja atas keluarga 'Eli di Sjilo.
28 Ketika kabar itu sampai kepada
Joab, lalu Joab lari ke Kemah Jahwe dan
memegang tanduk mesbah, sebab Joab
sudah memihak Adonia, kendati ia tidak
memihak Absjalom.
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radja Sulaiman
diberitahukan, bahwa Joab sudah
lari ke Kemah Jahwe dan malah berdiri
disisi mesbah. Lalu radja Sulaiman
menjuruh kepada Benajahu bin Jojada':
"Pergilah kesana dan tusuklah dia!"
30 Maka Benajahu masuk Kemah Jahwe
dan berkata kepadanja: "Demikianlah
titah baginda: keluarlah!" Sahutnja:
"Tidak! Disini aku mau mati". Benajahu
lalu kembali melaporkan hal itu kepada
radja, katanja: "Beginilah kata Joab dan
begitulah djawabnja".
31 Maka titah radja kepadanja:
"Berbuatlah sebagaimana dikatakannja!
Tusuklah dia dan kuburkanlah.
Dengan itu engkau akan mendjauhkan
daripadaku dan daripada wangsa
ajahanda Dawud darah, jang telah
ditjurahkan Joab dengan tak se-mena2.
32 Semoga Jahwe mengembalikan
darahnja atas kepalanja sendiri, karena
ia telah menusuk dua orang jang lebih
djudjur dan lebih baik daripadanja, serta
membunuh mereka dengan tak setahu
ajahanda Dawud, jakni Abner bin Ner,
panglima Israil dan 'Amasa bin Jeter,
panglima Juda.
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darah mereka berbalik
atas kepala Joab serta keturunannja
untuk se-lama2nja, tetapi mudah2an
Dawud dan keturunannja, wangsanja
dan tachtanja selamat-sedjahtera
se-lama2nja berkat Jahwe!"
34 Lalu Benajahu bin Jojada' naik dan
menusuk Joab serta membunuhnja. Ia
dikuburkan dirumahnja digurun.
35 Akan gantinja radja mengangkat
Benajahu bin Jojada' atas tentara dan
akan ganti Ebjatar radja mengangkat
imam Sadok.
36 Lalu radja menjuruh panggil Sjime'i
dan berkata kepadanja: "Bangunlah
sebuah rumah bagimu di Jerusjalem
dan tinggallah disana. Djangan keluar
darisana kemanapun djua!
37 Bila engkau keluar dan menjeberang
Lembah Kidron, maka ketahuilah baik2,
bahwa pada hari itu djuga engkau
mesti mati. Darahmu akan turun atas
kepalamu sendiri".
38 Sahut Sjime'i kepada radja: "Baik,
sebagaimana dititahkan seri baginda,
demikianpun akan diperbuat hamba ini".
Demikianlah Sjime'i tinggal agak lama di
Jerusjalem.
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setelah tiga tahun berlalu,
kedjadianlah, bahwa dua budak Sjime'i
lari kepada Akisj bin Ma'aka, radja
Gat. Setelah Sjime'i diberitahu, bahwa
budak2nja berada di Gat,
40 lalu ia bersiap, memelanai keledainja
dan pergi ke Gat, kepada Akisj, untuk
mentjari budak2nja. Kemudian Sjime'i
pergi darisana dan membawa kembali
budak2nja dari Gat.
41 Sulaiman diberitahu, bahwa Sjime'i
pergi dari Jerusjalem ke Gat dan kembali
lagi.
42 Maka radja menjuruh panggil Sjime'i
dan berkata kepadanja: "Bukankah
engkau sudah kupersumpahkan demi
Jahwe dan kuperingatkan sebagai
berikut: 'Bila engkau keluar dan pergi
kemanapun djua, maka ketahuilah
baik2, bahwa pada hari itu djuga engkau
mesti mati'. Dan engkau telah menjahut
kepadaku: 'Baik, aku mendengar sudah'.
43 Mengapa engkau tidak menepati
sumpah Jahwe itu dan perintah jang
telah kuperintahkan kepadamu?"
44 Lalu kata radja kepada Sjime'i lagi:
"Engkau kan tahu djuga akan segala
kedjahatan, jang telah kauperbuat
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kepada ajahanda Dawud. Semoga Jahwe
mengembalikan kedjahatanmu atas
kepalamu sendiri,
45 tetapi semoga terberkatilah radja
Sulaiman dan kukuh-kuatlah tachta
Dawud se-lama2nja dihadapan hadirat
Jahwe!"
46 Atas perintah radja maka keluarlah
Benajahu bin Jojada' dan ia menusuk
serta membunuh dia. Maka kukuhkuatlah keradjaan ditangan Sulaiman.
1 Sulaiman mendjadi menantu Fare'o,
radja Mesir. Ia mengambil puteri
Fare'o akan isterinja dan menghantar
dia ke Kota Dawud, sampai ia selesai
membangun istananja sendiri dan
Rumah Jahwe serta tembok berkeliling
Jerusjalem.
2 Adapun rakjat masih djuga
mempersembahkan kurban diatas
bukit2 angkar, djustru karena hingga
masa itu belum dibangunlah suatu
rumah untuk Nama Jahwe.
3 Sulaiman sebenarnja mengasihi
Jahwe dengan menuruti ketetapan
Dawud, ajahnja, namun iapun masih
djuga mempersembahkan kurban dan
membakar dupa diatas bukit2 angkar.

3
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radja pergi ke Gibe'on untuk
mempersembahkan kurban disana,
sebab bukit angkar jang utamalah
itu. Seribu kurban bakar disampaikan
Sulaiman diatas mesbah itu.
5 Di Gibe'on tampaklah Jahwe oleh
Sulaiman dalam mimpi dimalam hari
dan Allah bersabda: "Mohonlah apa jang
harus Kuanugerahkan kepadamu!"
6 Sahut Sulaiman: "Engkau sudah
menaruh rela jang besar pada hambaMu
Dawud, ajahanda, karena ia berdjalan
dihadapan hadiratMu dengan benar,
djudjur dan hati lurus terhadapMu.
Engkau sudah berpegang pada kerelaan
jang besar itu baginja, dengan
menganugerahkan kepadanja seorang
anak, jang kini duduk diatas tachtanja.
7 Sekarang, ja Jahwe Allahku, Engkau
sudah meradjakan hambamu ini akan
ganti Dawud, ajahanda, meskipun aku
ini, pemuda belia, belum lagi tahu
mengepala.
8 HambaMu ini berada ditengah
umatMu, jang Kaupilih, jaitu bangsa
besar, terlalu besar untuk dibilang
maupun dihitung.

1 Raja-raja 3.9–13
9 Maka

21

itu anugerahkanlah kepada
hambaMu ini hati berpaham untuk
menghukumkan umatMu dan untuk
membedakan antara baik dan durdjana.
Sebab siapa gerangan mampu untuk
menghukumkan umatMu, sebesar itu?"
10 Apa jang dikatakan Sulaiman itu
berkenan pada Tuhan, oleh sebab ia
telah memohon hal sedemikian itu.
11 Lalu Allah bersabda kepadanja:
"Djustru karena inilah jang kaupohonkan
bagimu dan bukan umur pandjang,
bukan pula kekajaan maupun hidupnja
seteru2mu, jaitu karena engkau
memohon bagimu pengertian akan
memahami tata-hukum,
12 maka itu Aku mau berbuat sekadar
katamu itu serta menganugerahkan
kepadamu hati jang bidjaksana
dan berpengertian, sehingga tak
ada seorangpun setara denganmu
sebelummu maupun akan muntjul
sesudahmu.
13 Dan djuga apa jang tidak
kaupohonkan, mau Kuanugerahkan
kepadamu, baik kekajaan maupun
kemuliaan, sehingga dari antara para
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radja tak ada seorangpun setara
denganmu.
14 Dan apabila engkau berdjalan
didjalanKu, sehingga engkau
menepati ketetapan dan perintah2Ku,
sebagaimana sudah berdjalanlah Dawud
ajahmu, maka Aku akan membuat
pandjanglah umur hidupmu".
15 Lalu berdjagalah Sulaiman, dan
njatalah itu mimpi. Maka setibanja di
Jerusjalem, ia lalu berdiri dihadapan peti
perdjandjian Jahwe. Ia menjampaikan
kurban bakar, mengadakan kurban
sjukur serta menjediakan perdjamuan
untuk para pendjawatnja.
16 Sekali peristiwa dua wanita
pelatjur menghadap radja dan berdiri
dihadapannja.
17 Kata wanita jang satu:
'Perkenankanlah tuanku! Hamba
ini dan perempuan itu tinggal ber-sama2
dalam satu rumah dan sahaja ini
melahirkan anak dirumahnja.
18 Kedjadianlah, bahwa pada hari
jang ketiga setelah hamba bersalin,
perempuan itupun melahirkan anak
djuga. Kami berdua ber-sama2 dan tiada
seorang lain djuapun serta kami didalam
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rumah itu, kami hanja berdua sadja
dirumah.
19 Pada malam hari anak perempuan itu
mati, karena tertindih olehnja.
20 Maka bangunlah dia tengah malam
dan ia lalu mengambil anak hamba dari
sisi hamba, sementara sahaja baginda
tertidur, dan membaringkannja pada
pangkuannja sedang anaknja jang
mati itu dibaringkannja pada pangkuan
hamba.
21 Ketika pagi2 hamba bangun hendak
menjusui anak hamba, njatalah ia sudah
mati. Tetapi setelah hamba menilik pada
pagi itu djuga, maka njatalah bukanlah
anak jang dilahirkan hamba".
22 Tetapi perempuan jang lain
menjahut: "Bukan! Anakkulah jang
hidup dan anakmulah jang mati itu!"
Sahut perempuan jang lain: "Bukan!
Anakmulah jang mati itu dan anakkulah
jang hidup!" Demikianlah mereka
ber-bantah2 dihadapan radja.
23 Lalu berkatalah radja: "Jang satu
berkata: 'Anakkulah jang hidup dan
anakmulah jang mati itu', sedang jang
lain berkata: Bukan! Anakmulah jang
mati itu dan anakkulah jang hidup!'
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titah radja: "Ambilkanlah aku
pedang!" Maka orang membawa pedang
kehadapan radja.
25 Lalu bertitahlah radja: "Potonglah
kanak2 jang hidup itu mendjadi
dua, dan berikanlah separuh kepada
perempuan jang satu dan separuh
kepada perempuan jang lain!"
26 Maka berkatalah perempuan, jang
ibu kanak2 jang hidup itu, kepada radja,
karena terharulah hatisanubarinja atas
anaknja "Tuanku, berikanlah kanak2
jang hidup itu kepada dia sadja. Djangan
dibunuh!" Tetapi kata perempuan jang
lain itu: "Biarlah kanak2 itu bukan
kepunjaanmu dan bukan kepunjaanku.
Hendaknja ia dipotong sadja!"
27 Lalu radja angkat bitjara, katanja:
"Berikanlah kanak2 jang hidup itu
kepada dia dan djanganlah kamu bunuh,
sebab itu dia ibunja!"
28 Seluruh Israil mendengar tentang
keputusan jang telah didjatuhkan oleh
radja. Maka mereka takut kepada radja,
sebab mereka melihat, bahwa dalam
batinnja ada kebidjaksanaan ilahi akan
mendjalankan hukum.
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radja Sulaiman meradjai
seluruh Israil.
2 Dan inilah pegawai2nja: 'Azarjahu bin
Sadok mendjabat imam;
3 Elihoref dan Ahia bani Sjisja mendjadi
panitera; Josjafat bin Ahilud mendjadi
patih;
4 [KOSONG]
5 'Azarjahu bin Natan mengepalai para
wali; Zabud bin Natan mendjadi sahabat
radja;
6 Ahisjar mendjadi kepala istana;
Adoniram bin 'Abda kepala pekerdjaan
rodi.
7 Sulaiman djuga mempunjai duabelas
wali atas seluruh Israil, jang membekali
radja dan seisi istana. Masing2
berkewadjiban membekalkan sebulan
setiap tahunnja.
8 Dan inilah nama2 mereka: ... bin Hur
dipegunungan Efraim;
9 ... bin Deker di Makas, di Sja'albim,
Bet-Sjemesj, Elon dan Bet-Hanan;
10 ... bin Hesed di Arubot; Soko dan
seluruh daerah Hefer ada dibawah
kekuasaannja;

4
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bin Ahinadab atas seluruh daerah
pegunungan Dor. Tafat, puteri Sulaiman,
mendjadi isterinja.
12 Ba'ana bin Ahilud atas Ta'anak,
Megido sampai sebelah Jokme'am dan
seluruh Bet-Sjan, dibawah Jizre'el dari
Bet-Sjan sampai Abel-Mehola, jang
terletak kedjurusan Saretan.
13 ... bin Geber di Ramot Gile'ad.
Dibawah kekuasaannja adalah segala
kampung Jair bin Menasje di Gile'ad,
daerah Argob di Bet-Sjan, enampuluh
kota besar jang bertembok dan
berkantjing perunggu.
14 Ahinadab bin 'Ido di Mahanaim;
15 Ahima'as di Naftali. Iapun telah
mengambil puteri Sulaiman, jakni
Basemat, akan isterinja.
16 Ba'ana bin Husjai di Asjer dan
Be'alot;
17 Josjafat bin Peruah di Isakar;
18 Sjime'i bin Ela di Binjamin;
19 Geber bin Uri dinegeri Gile'ad dan
dinegeri Sihon, radja Amor, dan dinegeri
'Og, radja Basjan; dan djuga seorang
wali dinegerinja sendiri.
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dan Israil adalah banjak,
sebanjak pasir dipantai laut. Mereka
makan-minum dan merasa senang.
21 (5-1) Adapun Sulaiman menguasai
segala keradjaan dari Sungai sampai
negeri orang2 Felesjet dan sampai
keperbatasan Mesir. Mereka itu
membajar upeti dan berhamba kepada
Sulaiman selama ia hidup.
22 (5-2) Kebutuhan2 hidup Sulaiman
sesehari ialah: tigapuluh kor pati
gandum dan enampuluh kor tepung,
23 (5-3) sepuluh sapi tambun dan
duapuluh ekor sapi angonan dan seratus
ekor domba, belum lagi terhitung
kidjang, kambing hutan, rusa dan
ajam-denak tambun.
24 (5-4) Sebab ia menguasai segala
sesuatu diseberang Sungai, dari Tifsah
sampai ke 'Aza, dan semua radja
diseberang Sungai. Ia hidup berdamai
dari segala pihak berkeliling.
25 (5-5) Juda dan Israil, dari Dan
sampai Beer-Sjeba', duduk dengan
aman-sentosa dibawah pokok anggurnja
dan pohon aranja masing2 selama
Sulaiman hidup.
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Sulaiman mempunjai empat
ribu perkudaan untuk kereta2 perangnja
dan duabelas ribu penunggang.
27 (5-7) Adapun wali2 tadi masing2
wadjib membekali selama sebulan
radja Sulaiman dan segala orang jang
boleh masuk kemedja radja Sulaiman.
Mereka tidak membiarkan mereka itu
kekurangan sesuatu djuapun.
28 (5-8) Djelai dan djerami
tertjentjangpun untuk kuda2 dan
kuda2 kereta, didatangkan mereka
ketempat jang sudah ditentukan,
masing2 menurut amanatnja.
29 (5-9) Maka Allah menganugerahkan
kebidjaksanaan kepada Sulaiman dan
pengertian jang besar serta hati seluas
pasir dibibir laut.
30 (5-10) Kebidjaksanaan Sulaiman
adalah lebih besar daripada
kebidjaksanaan semua orang Timur dan
daripada seluruh kebidjaksanaan Mesir.
31 (5-11) Ia adalah lebih bidjaksana
daripada siapapun djua, lebih bidjaksana
daripada Etan, orang Ezrah itu, dan
Heman, Kalkol dan Darda', bani Mahol.
Termasjhurlah namanja pada bangsa2
berkeliling.
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Ia mengutjapkan tiga ribu
pepatah dan njanjian berdjumlah seribu
lima buah.
33 (5-13) Ia memperbitjarakan
pepohonan, dari pohon aras diatas
Libanon sampai kepokok tsufa jang terbit
pada tembok. Iapun membitjarakan
margasatwa, unggas, binatang jang
melata dan ikan.
34 (5-14) Dari segala bangsa
datanglah orang untuk mendengarkan
kebidjaksanaan Sulaiman dan dari
segala radja bumi, jang telah mendengar
tentang kebidjaksanaan, (ia menerima
penungkul).
1 (8-15) Hiram, radja Tyrus,
mengutus perdutaan kepada
Sulaiman, karena ia telah mendengar,
bahwa ia diurapi djadi radja akan
ganti ajahnja dan karena Hiram selalu
bersahabat dengan Dawud.
2 (8-16) Maka Sulaiman, mengirim
pesan kepada Hiram:
3 (8-17) "Anda kan tahu, bahwa
ajahanda Dawud tidak sempat
membangun Rumah untuk nama Jahwe,
Allahnja, karena peperangan jang
diadakan (oleh musuh2nja) berkeliling,
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sampai Jahwe menaruh mereka itu
dibawah telapak kakinja.
4 (8-18) Nah sekarang, Jahwe, Allah
beta, telah menganugerahkan kepada
beta ketenangan berkeliling. Lawan tak
ada lagi dan kesialanpun tidak ada.
5 (8-19) Maka itu beta berpikir untuk
membangun Rumah untuk nama
Jahwe, Allah beta, selaras dengan apa
jang sudah disabdakan Jahwe kepada
ajahanda Dawud, jakni: 'Anakmu, jang
akan Kutempatkan diatas tachtamu
akan gantimu, akan membangun Rumah
untuk namaKu.'
6 (8-20) Sekarang, sudilah
memerintahkan, supaja orang menebang
pohon aras dari Libanon untuk beta.
Buruh beta kiranja menjertai buruh
anda. Akan upah bagi buruh anda akan
beta bajar kepada anda sebanjak jang
akan anda katakan, sebab anda tahu,
bahwa dari antara kami tak seorangpun
mahir menebang pohon seperti orang2
Sidon".
7 (8-21) Ketika Hiram mendengar pesan
Sulaiman itu, ia sangat bergembira
dan berkata: "Terpudjilah Jahwe pada
hari ini, jang sudah menganugerahkan
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kepada Dawud seorang putera jang
bidjaksana atas bangsa jang besar itu!"
8 (8-22) Lalu Hiram mengirimkan
pesan ini kepada Sulaiman: "Beta telah
mendengar pesan jang anda kirimkan
kepada beta. - Beta mau memenuhi
keinginan anda mengenai pohon aras
dan pohon saru itu.
9 (8-23) Buruh beta akan menurunkan
itu dari (pegunungan) Libanon kelaut
dan beta akan merakit itu melalui laut
ketempat jang anda pesankan kepada
beta. Maka beta akan melepaskan
itu disana dan dapat anda angkut.
Tetapi andapun hendaknja memenuhi
keinginan beta dengan membekali seisi
istana beta".
10 (8-24) Demikianlah Hiram
menjampaikan kepada Sulaiman
kaju aras dan kaju saru sebanjak jang
diinginkannja.
11 (8-25) Dan Sulaiman menjampaikan
kepada Hiram duapuluhribu kor gandum
akan bekal seisi istananja dan duapuluh
ribu bat minjak zaitun jang halus. Itulah
harus diserahkan Sulaiman kepada
Hiram setiap tahunnja.
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Adapun Jahwe sudah
menganugerahkan kebidjaksanaan
kepada Sulaiman, sebagaimana telah
disabdakanNja kepadanja, sehingga ada
perdamaian antara Hiram dan Sulaiman
dan ke-dua2nja mengikat perdjandjian.
13 (8-27) Radja Sulaiman mengerahkan
orang2 berodi dari seluruh Israil:
djumlah orang2 berodi itu ada tigapuluh
ribu orang.
14 (8-28) Ia mengutus mereka
kepegunungan Libanon, setiap bulan
sepuluh ribu orang bergiliran. Mereka
tinggal sebulan di Libanon dan dua bulan
dirumah. Adoniram mendjadi kepala
kerdja rodi.
15 (8-29) Dan lagi ada pada Sulaiman
tudjuhpuluh ribu kuli dan delapanpuluh
ribu pemahat batu dipegunungan,
16 (8-30) belum lagi terhitung mandor2
para wali Sulaiman, jang mengepalai
pekerdjaan itu, sedjumlah tigaribu
tigaratus orang, jang mengawasi
pekerdja2 itu.
17 (8-31) Radja menjuruh melinggis
batu2 besar, batu2 pelik, untuk
digunakan akan alas Rumah itu, batu2
persegi empat.
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Anak buah Sulaiman dan
anak buah Hiram serta orang2 Gebal
merimbas dan menjediakan kaju dan
batu akan pembangunan Rumah itu.
1 Dalam tahun
keempatratusdelapanpuluh sesudah
bani Israil mengungsi dari negeri Mesir,
dalam tahun keempat pemerintahan
Sulaiman atas Israil, dalam bulan Ziw,
jaitu bulan jang kedua, mulailah ia
membangun Rumah untuk Jahwe.
2 Rumah jang dibangun radja Sulaiman
untuk Jahwe itu, pandjangnja enampuluh
hasta, lebarnja duapuluh hasta dan
tingginja tigapuluh hasta.
3 Haluan didepan Balai Rumah, jang
pandjangnja duapuluh hasta, seturut
lebarnja Rumah, dan lebarnja sepuluh
hasta, melandjutkan arah budjur Rumah.
4 Di Rumah itu ia membuat djendela2
dengan bingkai dan kisi2
5 Pada dinding Rumah itu ia membangun
selasar dikeliling Balai dan Kediaman dan
itu dibuatnja ber-tingkat2 berkeliling.
6 Tingkat bawah lebarnja lima hasta,
tingkat tengah enam hasta dan tingkat
ketiga tudjuh hasta. Sebab ia memberi
pada Rumah itu dibagian luar tangga2
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berkeliling, sehingga itu tidak makan
dinding2 Rumah.
7 Pembangunan Rumah itu dikerdjakan
dengan batu mentah dari parit
dan (bunji) martil atau pentjatuk
atau perkakas besi apapun djua
tak kedengaran sewaktu Rumah itu
dibangun.
8 Pintu tingkat bawah itu ada dipendjuru
kanan Rumah. Dengan tangga orang
dapat naik ketingkat tengah dan dari
situ ketingkat tiga.
9 Ia membangun Rumah itu dan
menjelesaikannja. Lalu ia membubuhi
Rumah itu dengan balok2 kaju aras.
10 Ia membangun selasar tadi pada
seluruh Rumah. Tingginja lima hasta dan
itu bersambat dengan Rumah itu dengan
balok2 kaju aras.
11 Maka sampailah sabda Jahwe ini
kepada Sulaiman:
12 "Rumah, jang tengah kaubangun itu
...... Djika engkau berdjalan menurut
ketetapan2Ku, mendjalankan hukum2Ku
serta menepati perintahKu dengan setia,
nistjaja Aku akan memenuhi padamu
sabda, jang sudah Kukatakan kepada
Dawud, ajahmu;
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Aku akan diam di-tengah2
bani Israil dan Akupun tidak akan
meninggalkan umatKu Israil".
14 Demikianlah Sulaiman membangun
Rumah itu serta menjelesaikannja.
15 Ia memasang pendinding kaju aras
pada dinding didalam rumah. Disebelah
dalam, dari lantai sampai ke-balok2
langit2, seluruhnja dilapisinja dengan
kaju. Dan lantai Rumah dilapisinja
dengan papan2 kaju saru.
16 Duapuluh hasta disebelah belakang
Rumah dilapisinja dengan papan2 kaju
aras, dari lantai sampai ke-balok2. Dan
bagian Rumah itu dibangunnja untuk
Kediaman itu, jaitu Kudus-Mukadas.
17 Adapun ruangan sendiri di depan
Kediaman, jakni Balai itu, pandjangnja
empatpuluh hasta.
18 Kaju aras disebelah dalam Rumah
berukirkan hantal dan untaian bunga2an.
Kesemuanja itu dari kaju aras; batu
satupun tak ada jang kelihatan.
19 Didalam Rumah itu disediakannja
suatu Kediaman, untuk menaruh disana
peti Perdjandjian Jahwe.
20 Kediaman itu pandjangnja duapuluh
hasta, lebarnja duapuluh hasta dan
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tingginja duapuluh hasta. Ia menjalutnja
dengan emas keradjang. Iapun membuat
mesbah kaju aras
21 didepan Kediaman itu dan
menjalutnja dengan emas.
22 Seluruh Rumah itu disalutnja dengan
emas..
23 Dan didalam Kediaman itu dibuatnja
dua Kerub dari kaju zaitun, tingginja
sepuluh hasta.
24 Sajap jang satu Kerub itu pandjangnja
lima hasta dan lima hasta pandjangnja
djuga sajap lain Kerub itu. Djadi sepuluh
hasta dari udjung sajapnja jang satu
keudjung sajapnja jang lain.
25 Kerub jang kedua djuga sepuluh
hasta (ukurannja). Kedua Kerub itu sama
ukurannja dan sama pula wudjudnja.
26 Kerub jang satu tingginja sepuluh
hasta dan demikianlah pula Kerub jang
lain.
27 Ia menaruh Kerub2 itu di-tengah2
bagian dalam Rumah. Sajap2 Kerub2
itu terbentang, sajap2 (Kerub) jang
satu menjentuh dinding jang sebelah
dan sajap Kerub jang lain menjentuh
dinding jang sebelahnja. Sajap2 mereka
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jang menudju kedalam Rumah saling
bersentuh.
28 Djuga Kerub2 itu disalutnja dengan
emas.
29 Semua dinding Rumah berkeliling
berukirkan Kerub2, palam dan untaian
bunga2an, baik didalam maupun diluar
(Kediaman).
30 Iapun menjalut lantai Rumah, baik
didalam maupun diluar (Kediaman)
dengan emas.
31 Tonggak2 pintu Kediaman dibuatnja
dari kaju zaitun, djenang2 berbentuk
segi lima.
32 Kedua tonggak dari kaju zaitun itu
berukirkan Kerub2, palam dan untaian
bunga2an, jang disalutnja dengan emas.
Kerub2 dan palam2 itu dipalutnja dengan
emas djuga.
33 Demikianpun diperbuatnja dengan
pintu Balai: djenang dari kaju zaitun
berbentuk segiempat
34 dan kedua tonggak2 pintu dari kaju
saru. Kedua daun tonggak jang satu
dapat berputar dan demikianpun kedua
daun tonggak jang lain dapat berputar
pula.
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berukirkan Kerub2, palam2
dan untaian2 bunga2an, jang disalutnja
dengan emas, jang dilapisi pada torehan
itu.
36 Pelataran dalam dipagari dengan tiga
djadjar batu-persegi dan satu djadjar
balok2 kaju aras.
37 Dalam tahun keempat, dalam bulan
Ziw, alas Rumah Jahwe diletakkan,
38 dan dalam tahun kesebelas, dalam
bulan Bul, jaitu bulan kedelapan,
selesailah Rumah itu dengan segala
perlengkapannja menurut rentjananja.
Itu dibangunnja dalam tempoh tudjuh
tahun.
1 Adapun rumahnja sendiri dibangun
Sulaiman dalam tempo tigabelas
tahun, sampai seluruh rumahnja
diselesaikannja.
2 Ia membangun balai "Hutan Libanon",
jang pandjangnja seratus hasta, lebarnja
limapuluh hasta dan tingginja tigapuluh
hasta, diatas empat djadjar turus dari
kaju aras dengan mal2 kaju aras diatas
turus2 itu.
3 Itu dibubuhi dengan kaju aras
disebelah atas papan2, jang ada pada
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turus2 tadi; djumlahnja empatpuluh
lima, jaitu limabelas tiap2 djadjar.
4 Lagi ada tiga djadjar djendela, jang
sebelah menjebelah, tiga kali.
5 Semua pintu dan djenangnja
berbentuk segiempat dan tiga kali
ber-hadap2an sebelah menjebelah.
6 Haluan ber-turus2pun dibuatnja,
jang pandjangnja limapuluh hasta
dan lebarnja tigapuluh hasta dengan
sengkuap dimukanja.
7 Selandjutnja ia membuat Balai
Rung, jaitu balai pengadilan, dimana ia
memutuskan hukum. Itu dilapisi dengan
kaju aras dari lantai sampai ke-balok2.
8 Djuga maligainja dipelataran jang
lain, lebih masuk kedalam daripada
Haluan itu, samalah tjorak bangunannja.
Lagipula ia membuat rumah untuk puteri
Fare'o, jang telah diambil Sulaiman akan
isterinja. Itupun serupa dengan Haluan
tadi.
9 Kesemuanja itu (dibuat) dari batu
pelik jang persegi menurut ukuran dan
jang digergadji dengan gergadji, baik
disebelah luar maupun disebelah dalam,
dari dasar sampai kebingkai dan dari
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halaman muka sampai kepelataran
besar.
10 Alasnja dari batu pelik, batu jang
besar2, dari batu jang berukuran sepuluh
hasta dan delapan hasta.
11 Dan diatasnja batu2 pelik, menurut
ukuran batu persegi, dan kaju aras.
12 Pelataran besar itu (dipagari)
berkeliling dengan tiga djadjar batu
persegi besar dan satu djadjar balok2
kaju aras. Demikianpun pelataran
disebelah dalam Rumah Jahwe dan
Haluan Rumah.
13 Radja Sulaiman menjuruh datangkan
Hiram seorang Tyrus.
14 Ia adalah anak dari seorang
djanda dari suku Naftali dan bapaknja
adalah seorang Tyrus, djuru perunggu,
jang penuh dengan kemahiran dan
kepandaian dan pengetahuan akan
membuat segala matjam pekerdjaan
perunggu. Ia menghadap radja Sulaiman
dan membuat segala pekerdjaannja.
15 Ia menuang kedua turus2 dari
perunggu. Turus jang satu tingginja
delapanbelas hasta; seutas benang
sepandjang duabelas hasta mengukur
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lingkarannja. Demikian djuga turus jang
kedua.
16 Dua mal dibuatnja dari perunggu
tuangan untuk ditaruh diatas udjung
turus2 itu. Mal jang satu tingginja lima
hasta dan lima hasta djuga tingginja mal
jang kedua.
17 Ia membuat pula dua anjam2an
untuk mematami mal diatas udjung
turu2 itu; satu anjam2an untuk mal jang
satu dan jang kedua untuk mal jang lain.
18 Ia membuat buah delima jang
ditaruhnja berdjadjar dua, berkeliling
pada anjam2an jang satu, untuk
mematami mal jang diatas udjung turus
itu. Dan demikian dibuatnja djuga untuk
turus jang lain.
19 Mal2 diatas kedua turus itu berbentuk
bunga bakung, djumlahnja empat ratus.
20 Mal2 itu diatas kedua turus dari
sebelah atas melekat pada batang jang
ada dibelakang anjam2an. Dua ratus
buah delima ber-djadjar2 dikeliling mal
jang satu, dan demikianpun pada mal
jang kedua.
21 Ia menegakkan turus2 itu
didekat Haluan Bait. Turus jang
satu ditegakkannja disebelah kanan dan
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dinamakannja "Jakin", dan turus jang
lain ditegakkannja disebelah kiri dan
dinamakannja "Bo'az".
22 Demikianlah pembuatan turus2 itu
diselesaikan.
23 Ia membuat djuga "Laut" itu dari
logam tuangan. (Garis tengahnja) dari
bibir jang satu kebibir jang lain sepuluh
hasta dan ia adalah bundar-bulat.
Tingginja sepuluh hasta; seutas benang
sepandjang tigapuluh hasta mengukur
lingkarannja.
24 Dibawah bibirnja ada hantal2 jang
melingkunginja sama sekali; sepuluh
buah sehasta melingkari Laut itu;
dua djadjar hantal2 jang setuangan
dengannja.
25 (Laut) itu berdiri atas duabelas sapi,
tiga jang mengarah keutara, tiga kebarat
tiga keselatan dan tiga ketimur. "Laut"
itu ada diatasnja dan buntut mereka
semua mengarah kedalam.
26 Tebalnja sepelempap, bibirnja
berbentuk bibir piala, seperti kelopak
bakung. Isinja duaribu bat.
27 Ia membuat kesepuluh tjagak
dari perunggu. Masing2 pandjangnja
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empat hasta, lebarnja empat hasta dan
tingginja tiga hasta.
28 Pembangunan tjagak itu begini:
Ada belintang2 dan bingkai2 diantara
belintang2 itu.
29 Pada bingkai2, jang diantara
belintang2 itu, ada singa, sapi dan
Kerub2 dan demikian djuga pada
belintang2 itu. Diatas dan dibawah singa
dan sapi itu ada selimpat.
30 Pada tiap2 tjagak ada empat djentera
perunggu dan sumbu perunggu. Pada
keempat kakinja ada djorokan2; dibawah
sebuah kantjah ada djorokan2 tuangan
itu.
31 Adapun lubangnja, mulai dari antara
djorokan2 itu keatas, sehasta tingginja.
Lubang itu bundar dan berbentuk
penjangga. Tingginja satu setengah
hasta. Lubang itupun berukiran.
Bingkai2nja berbentuk persegi empat,
bukannja bundar.
32 Keempat djentera itu ada dibawah
bingkai2 itu dan poros djentera2
berpautan dengan tjagak. Tiap2 djentera
tingginja satu setengah hasta.
33 Djentera2 itu dibuat seperti djentera
kereta: porosnja, gading2nja, djari2nja
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dan napnja itu semuanja adalah
tuangan.
34 Empat djorokan ada pada keempat
pendjuru tiap2 tjagak dan djorokan2 itu
bersatu-padu dengan tjagaknja.
35 Pada bagian atas tjagak ada
penjangga2 setinggi setengah hasta dan
bundar bulat. Pada bagian atas tjagak
ada djuga pegangan, jang bersatu
dengan bingkai2 tadi.
36 Pada lempeng, pegangan dan
bingkai2nja ia mengukir Kerub2, singa
dan palam berkeliling.
37 Demikianlah ia membuat kesepuluh
tjagak itu. Tuangannja semua sama,
ukurannja dan bentuknjapun sama pula.
38 Ia membuat djuga sepuluh kantjah
perunggu. Tiap2 kantjah berisi
empatpuluh bat dan lebarnja empat
hasta. Satu kantjah untuk setiap tjagak
dari kesepuluh itu.
39 Ia menaruh lima tjagak disebelah
kanan dan lima tjagak disebelah kiri
Rumah. Adapun "Laut" itu ditaruhnja
disebelah kanan Rumah, dibarat daja.
40 Dan lagi Hiram membuat periuk,
sodok dan tjerana. Demikianlah Hiram
menjelesaikan segala pekerdjaan, jang
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harus dibuatnja pada Rumah Jahwe
untuk radja Sulaiman:
41 Dua turus, lapik2 untuk mal2 diatas
udjung kedua turus itu, kedua anjam2an
untuk mematami lapik2 mal2 jang ada
diatas udjung turus itu;
42 keempat ratus buah delima untuk
kedua anjam2an, dua djadjar buah
delima pada tiap2 anjam2an;
43 kesepuluh tjagak, kesepuluh kantjah
pada tjagak2 itu;
44 satu "Laut" dan keduabelas sapi
dibawah "Laut" itu;
45 periuk, sodok dan tjerana itu. Semua
perabotan jang dibuat Hiram pada
Rumah Jahwe untuk radja Sulaiman itu,
(terbuat) dari perunggu upaman.
46 Kesemuanja itu dituangnja dibaruh
sungai Jarden, pada arungan Adama,
antara Sukot dan Saretan.
47 Karena banjaknja beratnja perunggu
itu tidak dihitung.
48 Sulaiman menaruh segala perabotan,
jang dibuat atas titahnja ini, didalam
Rumah Jahwe, jakni: mesbah keemasan,
medja keemasan tempat roti pesadjen,
49 kandil2 dari emas tua, lima buah
disebelah kanan dan lima buah disebelah
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kiri dimuka Kediaman itu, dan bunga2an,
pelita2 serta gunting dian,
50 bokor2, pisau2, tjerana, periuk,
perukupan dari emas tua; paksi2 pintu2
ruang terdalam, jakni Kudus-Mukadas,
dan paksi2 pintu2 ruangan lain, jakni
Balai itu, djuga dari emas.
51 Maka selesailah segala pekerdjaan,
jang dikerdjakan pada Rumah Jahwe
oleh radja Sulaiman. Lalu Sulaiman
membawa kedalam sumbangan bakti
Dawud, ajahnja, jakni perak, emas dan
benda2 lainnja, jang ditaruhnja dalam
chazanah Rumah Jahwe.
1 Maka Sulaiman mengerahkan kaum
tua2 Israil, semua kepala suku,
semua penghulu keluarga bani Israil,
dihadapan radja Sulaiman di Jerusjalem,
untuk menaikkan peti perdjandjian
Jahwe, dari Kota Dawud, jakni Sion.
2 Maka berhimpunlah semua orang
Israil pada radja Sulaiman pada hari
raja dalam kamar Etanim, jaitu bulan
ketudjuh.
3 Setelah kaum tua2 Israil datang, para
imam lalu mengangkat peti itu,
4 dan menaikkan peti Jahwe, Kemah
Pertemuan dan segala perabotan sutji,
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jang ada didalamnja. Para imam dan
Levitalah, jang menaikkan kesemuanja
itu.
5 Radja Sulaiman dan sertanja seluruh
himpunan Israil, jang hadir padanja
dihadapan peti itu, mempersembahkan
kurban domba dan sapi, jang tak
terbilang dan tak tepermanai banjaknja.
6 Lalu para imam membawa peti
perdjandjian Jahwe ketempatnja
didalam Kediaman itu, didalam Kudusmukadas, dibawah sajap2 Kerub2.
7 Sebab Kerub2 itu membentangkan,
sajapnja, atas tempat peti dan
melingkupi peti dan gandar2nja.
8 Gandar2 itu pandjangnja sedemikian
rupa, sehingga udjung2 kelihatan dari
Jang Kudus didepan Kediaman itu, tetapi
dari luar tidak kelihatan. (8b) Dan itu
masih ada disitu sampai hari ini.
9 Didalam peti itu tak ada sesuatupun
selain kedua loh batu, jang telah
diletakkan Musa disana di gunung Horeb,
(jaitu loh2 perdjandjian), jang telah
diikat Jahwe dengan bani Israil, ketika
mereka keluar dari negeri Mesir.
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terdjadilah, ketika para imam
keluar dari jang kudus, awan memenuhi
Rumah Jahwe,
11 sehingga para imam karena awan
itu tidak dapat melandjutkan kebaktian,
sebab kemuliaan Jahwe memenuhi
Rumah Jahwe.
12 Maka Sulaiman berkata: "Jahwe telah
memutuskan untuk mendiami awan
kelam,
13 Sungguh, aku sudah membangun
Rumah jang berseri bagiMu, suatu
kediaman, dimana Engkau tinggal
selama2nja".
14 Lalu radja berpaling dan memberkati
seluruh djemaah Israil, sementara
seluruh djemaah Israil berdiri.
15 Ia berkata: "Terpudjilah Jahwe, Allah
Israil, jang dengan tanganNja telah
memenuhi apa jang telah disabdakan
mulutNja kepada ajahanda Dawud
dengan berkata:
16 'Semendjak hari Aku menghantar
umatKu Israil keluar dari Mesir, Aku
belum pernah memilih kota satupun dari
antara suku2 Israil untuk dibangun disitu
suatu Rumah, supaja namaKu tinggal
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didalamnja. Tetapi Dawud telah kupilih
untuk memimpin umatKu Israil'.
17 Ajahanda Dawud telah berniat untuk
membangun Rumah untuk Jahwe, Allah
Israil,
18 tetapi Jahwe telah bersabda kepada
ajahanda Dawud: 'Engkau telah berniat
untuk membangun Rumah untuk
namaKu dan baiklah niatmu itu.
19 Hanja bukannja engkaulah jang
akan membangun Rumah itu, melainkan
puteramu, jang akan berpantjar dari
pinggangmu. Dia itulah jang akan
membangun Rumah itu untuk namaKu'.
20 Dan Jahwe telah menepati sabda,
jang sudah dikatakanNja. Sebab aku
sudah menggantikan ajahanda Dawud
dan aku duduk diatas tachta Israil,
sebagaimana telah disabdakan Jahwe.
Lagi pula aku sudah membangun Rumah
itu untuk nama Jahwe, Allah Israil,
21 dan aku sudah menjediakan disana
kediaman bagi peti, dimana berada
perdjandjian, jang sudah diikat Jahwe
dengan nenek-mojang kita, ketika Ia
menghantar mereka keluar dari negeri
Mesir"
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itu Sulaiman berdiri
dihadapan mesbah Jahwe, dimuka
seluruh djemaah Israil. Ia menadahkan
tangannja kelangit
23 dan berkata: "Jahwe, Allah Israil,
dilangit diatas dan dibumi dibawah
tidak ada Allah seperti Engkau, jang
setia pada perdjandjian dan kerelaan
bagi hamba2Mu, jang dengan segenap
hatinja berdjalan dihadapan hadiratMu.
24 Engkau sudah menepati kepada
ajahanda Dawud apa jang sudah
Kausabdakan kepadanja. Dan apa jang
disabdakan mulutMu, sudah dipenuhi
tanganMu pada hari ini djua.
25 Dan sekarang, Jahwe, Allah Israil,
tepatilah djuga kepada hambaMu
Dawud, ajahanda, apa jang sudah
Kausabdakan kepadanja, jakni: 'Tidak
pernah seorangpun dari keturunanmu
akan disingkirkan dari hadapan
hadiratKu, hingga tidak duduk diatas
tachta Israil, asal anak2mu mendjagai
djalan hidupnja dan berdjalan dihadapan
hadiratKu, sebagaimana engkau telah
berdjalan dihadapan hadiratKu'.
26 Dan sekarang, Jahwe, Allah
Israil, semoga sabdaMu, jang sudah
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Kaukatakan kepada hambaMu Dawud,
ajahanda, dibenarkan.
27 Akan tetapi, sungguhkah Allah tinggal
diatas bumi? Malah surga dan surga
tertinggi itu tidak dapat melingkupi
Engkau, apapula Rumah, jang kubangun
ini!
28 Indahkanlah doa dan permohonan
hambaMu ini, ja Jahwe, Allahku, dan
dengarkanlah seruan serta doa jang
dipandjatkan hambaMu pada hari ini
dihadapan hadiratMu.
29 Semoga mataMu siang malam
terbuka akan Rumah ini, akan tempat,
dimana menurut sabdaMu namaMu akan
berada untuk mendengarkan doa, jang
dipandjatkan hambaMu ditempat ini
kepadaMu.
30 Dengarkanlah permohonan hambaMu
serta umatMu Israil, bila mereka berdoa
kepadaMu ditempat ini. Engkau, jang
mendengarkan ditempat kediamanMu,
disurga, dengarkanlah dan ampunilah.
31 Seandainja seseorang berdosa
kepada sesamanja, jang lalu
mempersumpahkan dia dan ia
datang untuk bersumpah dihadapan
mesbahMu didalam Rumah ini,
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sudilah Engkau disurga
mendengar dan bertindak serta
menghakimi hamba2Mu itu. Njatakanlah
salah si djahat dengan membalikkan
kelakuannja diatas kepalanja sendiri;
tetapi njatakanlah tak bersalah si djudjur
dan balaslah dia sekedar kedjudjurannja.
33 Apabila umatmu Israil dihantam oleh
seteru, karena mereka telah berdosa
terhadapMu, tetapi mereka lalu berbalik
kepadaMu, memudji namaMu dan
berdoa serta bermohon kepadaMu di
Rumah ini,
34 maka sudilah Engkau mendengarkan
disurga dan mengampuni dosa umatMu
Israil serta memulangkan mereka
ketanah, jang sudah Kauanugerahkan
kepada nenek-mojang mereka.
35 Apabila langit tertutup dan tiada
hudjan lagi, karena mereka telah
berdosa terhadapMu, tetapi mereka
lalu berdoa ditempat ini dan memudji
namaMu serta berbalik dari dosa
mereka, karena Engkau merendahkan
mereka,
36 maka sudilah Engkau mendengar
disurga dan mengampuni dosa hambaMu
dan dosa umatMu Israil - sebab Engkau
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mengadjar djalan baik, jang harus
mereka djalani - serta memberikan
lagi hudjan atas negeri, jang sudah
Kauanugerahkan akan pusaka kepada
umatMu.
37 Apabila dinegeri itu ada kelaparan,
wabah sampar, hama mentek atau
hama putih, belalang atau pelesit;
bila seterunja melingkari salah satu
pintu-gerbangnja, atau suatu bala atau
wabah ada dinegeri ini
38 dan bila lalu seseorang dari umatMu
Israil, karena hatinja remuk-redam,
berdoa dan bermohon serta menadahkan
tangannja kearah Rumah ini,
39 maka sudilah Engkau mendengarkan
disurga, tempat kediamanMu, dan
mengampuni serta bertindak dan
membalas masing2 sekadar tingkahlakunja - Engkau tahu akan hatinja,
sebab hanja Engkaulah, jang tahu akan
hati segala anak-manusia 40 Maka mereka akan takut kepadaMu
selama mereka hidup dalam tanah,
jang sudah Kauanugerahkan kepada
nenek-mojang kami.
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bila malah orang asing, jang
bukan dari umatMu, datang dari negeri
jang djauh karena namaMu
42 - sebab orang mendengar tentang
namaMu jang besar, tanganMu jang kuat
dan lenganMu jang terentang - untuk
berdoa dalam Rumah ini,
43 maka sudilah Engkau mendengar
disurga, tempat kediamanMu dan
mengabulkan apa jang diminta orang
asing itu kepadaMu, supaja segala
bangsa didunia ini tahu akan namaMu
dan takut kepadaMu seperti umatMu
Israil dan supaja mereka mengakui,
bahwa namaMu telah disebut atas
Rumah jang sudah kubangun ini.
44 Djika umatMu keluar untuk
bertempur dengan seterunja didjalan,
jang telah Kausuruh kepadanja, dan
mereka lalu berdoa kepada Jahwe
dengan berkiblat kekota, jang sudah
Kaupilih ini, serta ke Rumah, jang sudah
kubangun untuk namaMu,
45 maka sudilah mendengar disurga doa
serta permohonan mereka dan memberi
mereka haknja.
46 Djika mereka berdosa terhadapMu,
- sebab tiada seorangpun jang tidak
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berdosa - dan Engkau lalu memurkai
mereka serta menjerahkan mereka
kepada seteru, sehingga mereka
diasingkan sebagai tawanan kenegeri
seteru itu, jang djauh atau dekat,
47 dan djika mereka dinegeri dimana
mereka diasingkan menarik itu kehati
dan lalu berbalik serta bermohon
kepadaMu dinegeri perasingan seraja
berkata: 'Kami sudah berdosa, kami
sudah bersalah, kami sudah berdjahat',
48 dan mereka berbalik kepadaMu
dengan segenap hati dan segenap
djiwanja dinegeri seteru jang
mengasingkan mereka itu, dan
mereka berdoa kepadaMu dengan
berkiblat kenegeri mereka, jang sudah
Kauanugerahkan kepada nenek-mojang
mereka, dan kekota, jang telah Kaupilih,
serta ke Rumah, jang sudah kubangun,
49 maka sudilah mendengarkan
disurga, tempat kediamanMu, doa serta
permohonan mereka dan sudi memberi
mereka haknja.
50 Ampunilah umatMu dosa2nja
terhadapMu dan segala pelanggarannja
terhadapMu dan berilah mereka rahmat
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dihadapan pengasing2nja, sehingga
dirahimi oleh mereka.
51 Sebab umatMu dan pusakaMulah
mereka, jang sudah Kauhantar keluar
dari Mesir, dari dalam perapian besi itu.
52 Semoga mataMu terbuka bagi
permohonan hambaMu dan permohonan
umatMu Israil dan dengarkanlah mereka,
tiap2 kali mereka berseru kepadaMu.
53 Sebab Engkau sudah mementjilkan
mereka, djadi pusaka bagiMu dari antara
segala bangsa dunia ini, sebagaimana
Engkau telah bersabda dengan
perantaraan hambaMu Musa, tatkala
Engkau menghantar nenek-mojang kami
keluar dari Mesir, ja Tuhan Jahwe".
54 Setelah Sulaiman selesai
memandjatkan kepada Jahwe seluruh
doa dan permohonan itu, ia lalu bangkit
dari tempat, dimana ia berlutut sambil
menadahkan tangannja kelangit, dari
hadapan mesbah Jahwe.
55 Ia berdiri tegak dan memberkati
dengan suara lantang seluruh djemaah
Israil, katanja:
56 "Terpudjilah Jahwe, jang sudah
menganugerahkan kesentosaan kepada
umatNja Israil, sekadar segala sabdaNja.
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Tak sepatah katapun tidak terpenuhi
dari segala sabda jang baik, jang sudah
dikatakanNja dengan perantaraan
hambaNja Musa.
57 Semoga Jahwe, Allah kita, beserta
dengan kita, sebagaimana ia sudah
beserta dengan nenek mojang kita.
Semoga Ia djangan meninggalkan kita
dan djangan mengabaikan kita,
58 melainkan mentjondongkan hati kita
kepadaNja, sehingga kita mendjalani
segala djalanNja dan menepati
perintah2Nja, ketetapan dan hukumNja,
jang sudah diperintahkanNja kepada
nenekrnojang kita.
59 Semoga perkataanku ini, dengan
mana aku telah bermohon dihadapan
hadirat Jahwe, berada dihadapan Jahwe,
Allah kita, siang dan malam, agar Ia
memberi hambaNja dan umatNja Israil
haknja, sekadar keperluan harian.
60 Maka segala bangsa didunia ini akan
mengetaihui, bahwa Jahwelah Allah dan
tidak ada lainnja.
61 Mudah2an hati kalian senantiasa
berbaik dengan Jahwe, Allah kita,
sehingga kalian berdjalan menurut
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ketetapan2Nja serta menepati
perintah2Nja seperti sekarang ini".
62 Radja dan sentanja djuga seluruh
Israil mempersembahkan kurban
dihadapan hadirat Jahwe.
63 Akan kurban sjukur, jang
dipersembahkannja kepada Jahwe,
Sulaiman menjembelih duapuluh ribu
sapi dan seratus duapuluh ribu domba.
Demikianlah Rumah Jahwe ditahbiskan
oleh radja dan segala bani Israil.
64 Pada hari itu radja menjutjikan
djuga bagian tengah palataran didepan
Rumah Jahwe, karena disitulah ia
mesti menjampaikan kurban bakar,
persembahan dan lemak kurban sjukur.
Sebab mesbah perunggug jang ada
dihadapan Jahwe itu terlalu ketjil untuk
menampung kurban bakar, persembahan
dan lernak kurban sjukur.
65 Pada waktu itu Sulaiman dan sertanja
djuga segenap Israil - sungguh suatu
djemaah besar - (jang datang) dari
tempat masuk ke Hamat sarnpai ke anak
sungai Mesir, mengadakan perajaan itu
dihadapan hadirat Jahwe, Allah kita,
tudjuh hari lamanja.
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hari kedelapan ia menjuruh
rakiat pulang. Mereka memberikan
salam kepada radja dan pulang
kekernahnja masing2 dengan sukatjita
dan senang hati atas segala kebaikan,
jang sudah diperbuat Jahwe untuk
Dawud, hambaNja, dan untuk Israil,
umatNja.
1 Setelah Sulaiman menjelesaikan
pembangunan Rumah Jahwe,
istana dan segala idam2an, jang ingin
diperbuatnja,
2 nampaklah Jahwe untuk kedua kalinja
kepada Sulaiman, sebagaimana ia
dahulu menampakkan diri kepadanja di
Gibe'on.
3 Maka Jahwe bersabda: "Aku telah
mendengar doa serta permohonanmu,
jang kausampaikan kepadaKu. Aku
sudah menjutjikan Rumah, jang telah
kaubangun ini dengan menaruh namaKu
disana untuk se-lama2nja; mataKu serta
hatiKu senantiasa akan berada disana.
4 Mengenai engkau sendiri: djika
engkau berdjalan dihadapan hadiratKu,
sebagaimana Dawud ajahmu telah
berdjalan, dengan hati jang sutji dan
lurus, sehingga engkau berbuat selaras

9
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dengan segala sesuatu jang telah
Kuperintahkan kepadamu; djika engkau
menepati ketetapan2 dan hukum2Ku,
5 nistjaja Aku akan meneguhkan
tachta keradjaanmu atas Israil untuk
se-lama2nja, sebagaimana telah
Kusabdakan kepada Dawud, ajahmu,
tatkala Aku berkata kepadanja: 'Dari
wangsamu tak pernah seorangpun akan
disingkirkan dari Tachta Israil'.
6 Tetapi djika kalian dan anak2 kalian
berpaling daripadaKu, djika kalian tidak
menepati perintah2 dan ketetapan2Ku,
jang sudah Kutaruh dihadapan kalian,
melainkan pergi berbakti kepada dewa2
lainnja serta menjembah mereka,
7 nistjaja Israil akan Kutumpas dari
muka tanah, jang sudah Kuanugerahkan
kepada mereka; nistjaja Rumah ini jang
sudah Kusutjikan untuk namaKu akan
Kutolak dari hadapanKu dan Israil akan
mendjadi suatu sindiran dan tjatjian
diantara segala bangsa.
8 Dan Rumah jang mulia itu, siapapun
djua jang lewat disini akan ter-tjengang2
dan bersuit. Dan kalau orang bertanja,
mengapa Jahwe telah berbuat demikian
dengan negeri dan Rumah ini,
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djawab orang: 'karena mereka
telah meninggalkan Jahwe, Allah
mereka, jang sudah menghantar
nenek-mojang mereka keluar dari negeri
Mesir, dan karena mereka sudah berpaut
kepada dewa2 lain dan menjembah serta
berbakti kepada mereka; dari sebab
itu Jahwe telah mendatangkan segala
bentjana ini atas mereka".
10 Pada achir keduapuluh tahun, selama
Sulaiman membangun kedua gedung
itu, jakni Rumah Jahwe dan istananja,
- Hiram, radja Tyrus membantu radja
Sulaiman dengan kaju aras, kaju saru
dan emas, sebanjak jang diinginkannja 11 maka radja Sulaiman memberikan
duapuluh kota dinegeri Galil kepada
Hiram.
12 Tetapi ketika Hiram datang dari Tyrus
untuk menindjau kota2, jang diberikan
Sulaiman kepadanja, maka kota2 itu
tidak menjenangkan baginja.
13 Katanja: "Saudara, matjam apa
kota2 jang diberikan kepada beta
ini?" Orang menjebutnja"Negeri Kabul"
sampai dewasa ini.
14 Hiram mengirimkan seratus duapuluh
kentar emas kepadanja.
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inilah mengenai kerdja rodi,
jang dikerahkan radja Sulaiman akan
pembangunan Rumah Jahwe, rumahnja
sendiri, Milo, tembok Jerusjalem, Hasor,
Megido dan Gezer 16 (Fare'o, radja Mesir, pernah berlawat
dan merebut Gezer, membakarnja
habis dan membunuh orang2 Kena'an,
jang mendiaminja. Kemudian ia
menghadiahkan kota itu akan mas kawin
kepada puterinja, isteri Sulaiman.
17 Sulaiman membangun kembali
Gezer) - Bet-Horon Bawah,
18 Ba'alot dan Tamar digurun, didalam
negeri,
19 segala kota pangkalan, kepunjaan
Sulaiman, kota2 perkeretaan dan
perkudaan, dan segala idam2an
pembangunan Sulaiman di Jerusjalem,
dipegunungan Libanon dan di segala
negeri jang dikuasainja.
20 Segala sisa orang2 Amor, Het, Periz,
Hiw dan Jebus, jang bukan bani Israil,
21 keturunan mereka, jang ketinggalan
dinegeri sesudah mereka dan jang tidak
diharamkan oleh bani Israil, dikerahkan
Sulaiman untuk pekerdjaan paksa: pada
hari ini masih demikian halnja.
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dari antara bani Israil
tak seorangpun didjadikan budak
oleh Sulaiman. Mereka mendjadi
pradjurit, pendjawat dan hulubalangnja,
djedjenangnja, punggawa perkeretaan
dan perkudaan.
23 Inilah punggawa para wali, jang
mengepalai pekerdjaan Sulaiman,
sedjumlah lima ratus limapuluh orang,
jang mengawasi para pekerdja.
24 Segera sesudah puteri Fare'o naik
dari Kota Dawud kerumahnja, jang
dibangunnja untuk dia, lalu Sulaiman
membangun Milo.
25 Adapun Sulaiman tiga kali setahun
menjampaikan kurban bakar dan kurban
sjukur diatas mesbah, jang sudah
dibangunnja untuk Jahwe, dan lagi
kurban harum2an diatas mesbah jang
dihadapan hadirat Jahwe. Dan dengan
baik2 ia memelihara Baitullah itu.
26 Kapal2pun dibuat radja Sulaiman
di Esjon-Geber dekat Elat, ditepi Laut
Merah, dinegeri Edom.
27 Hiram menjuruh anak-buahnja,
pelaut2 jang mengenal laut itu, naik
kapal bersama dengan anak-buah
Sulaiman.
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berlajar ke Ofir, mengambil
dari sana empat ratus duapuluh kentar
emas dan membawanja kepada radja
Sulaiman.
1 Ratu Sjeba telah mendengar
kabar mengenai Sulaiman. Maka
ia datang mentjobai dia dengan pelbagai
teka-teki.
2 Ia tiba di Jerusjalem dengan pengiring
jang amat besar, dengan unta2, jang
bermuatan wangi2an dan amat banjak
emas dan permata. Ia menghadap
Sulaiman dan mengadjukan kepadanja
segala isi hatinja.
3 Tetapi Sulaiman tahu mendjawab
segala persoalannja. Dan bagi radja
tak sesuatupun sedemikian tersembunji
sehingga ia tidak tahu mendjawabnja.
4 Ketika ratu Sjeba menjaksikan segala
kebidjaksanaan Sulaiman itu dan djuga
rumah jang sudah dibangunnja,
5 santapan dimedjanja, peri duduk
para pendjawatnja, perlajanan para
hamba serta pakaian mereka, pendjawat
minuman dan kurban bakar jang
disampaikannja di Rumah Jahwe, maka
sangat ter-tjengang2lah dia.
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berkata kepada radja: "Sungguh
benarlah kabar jang telah beta dengar
dinegeri beta tentang anda dan tentang
kebidjaksanaan anda.
7 Beta tak mau pertjaja, sampai
beta sendiri datang dan menjaksikan
dengan mata kepala sendiri. Dengan
sesungguhnja, separuhnjapun belum
djuga diberitahukan kepada beta.
Kebidjaksanaan dan kekajaan anda
melampaui kabar, jang telah beta
dengar.
8 Berbahagialah para isteri anda,
berbahagialah para hamba anda disini,
jang terus boleh berdiri dihadapan anda
dan mendengar kebidjaksanaan anda.
9 Terpudjilah Jahwe, Allah anda, jang
berkenan pada anda, sehingga Ia
mendudukkan anda diatas tachta Israil.
Karena Jahwe mengasihi Israil untuk
se-lama2nja, maka Ia mengangkat
anda djadi radja atas Israil untuk
mendjalankan hukum dan keadilan"
10 Ia menjampaikan kepada radja
seratus duapuluh kentar emas dan amat
banjak wangi2an dan permata. Tidak
pernah lagi datang kesana wangi2an
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sebanjak jang disampaikan ratu Sjeba
kepada radja Sulaiman.
11 Djuga kapal2 Hiram, jang
mengangkut emas dari Ofir, membawa
pula amat banjak kaju arang dan
permata.
12 Dari kaju arang itu radja membuat
barang2 untuk Rumah Jahwe dan untuk
istana dan lagi ketjapi dan dandi untuk
para biduan. Sampai hari ini tidak pernah
lagi datang atau dilihat orang kaju arang
sedemikian itu.
13 Sebaliknja, radja Sulaiman
menjampaikan kepada ratu Sjeba
apa sadja jang diinginkannja dan
dimintanja, belum lagi terhitung apa
jang dihadiahkan kepadanja dengan
kemurahan, jang hanja mungkin pada
radja Sulaiman. Lalu dia itu minta diri
dan kembali bersama para pengiringnja
kenegerinja.
14 Adapun berat emas, jang dalam
tempo satu tahun datang kepada
Sulaiman, adalah enam ratus enampuluh
enam kentar emas,
15 belum lagi terhitung apa jang datang
dari kapal2 Tarsjisj dan para tengkulak
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dan kelontong, dari semua radja Arab
dan para adipati.
16 Radja membuat dua ratus djebang
dari emas paduan, enam ratus misjkal
emas dilapisi pada tiap2 djebang,
17 dan djuga tiga ratus utar2 dari emas
paduan, tiga bungkal emas dilapisi pada
tiap2 utar2. Radja menaruhnja didalam
Balai "Hutan Libanon".
18 Radja djuga membuat sebuah tachta
besar dari gading jang disalut dengan
emas murni.
19 Pada tachta itu ada enam anaktangga dan kepala2 anak sapi pada
belakangnja, serta kelek2 disebelah
kanan dan kiri singgasana. Dua singa
berdiri pada kelek2 itu,
20 dan duabelas singa berdiri pada
kiri-kanan keenam anak-tangga itu. Jang
demikian itu belum pernah dibuat untuk
keradjaan manapun djua.
21 Semua bokor minum radja Sulaiman
dari emas. Djuga segala perabotan
Balai "Hutan Libanon" dari emas tua.
Perak tidak terdapat, sebab perak tidak
dipandang apa2 pada djaman Sulaiman.
22 Memang, radja mempunjai kapal2
Tarsjisj dilaut bersama dengan kapal2
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Hiram. Tiga tahun sekali kapal2 Tarsjisj
itu masuk dengan muatan emas dan
perak, danta, kera dan beruk.
23 Demikianlah radja melebihi segala
radja didunia dalam kekajaan dan
kebidjaksanaan.
24 Dan seluruh dunia ingin melihat
Sulaiman untuk mendengar
kebidjaksanaan, jang ditaruh Allah
didalam hatinja.
25 Mereka masing2 membawa
persembahan, benda2 perak dan emas,
kain, sendjata dan wangi2an, kuda dan
bagal, tahun demi tahun.
26 Sulaiman mengumpulkan kereta
perang dan kuda, sehingga ia memiliki
seribu empat ratus kereta perang
dan duabelas ribu ekor kuda; jang
dipondokkannja di-kota2 perkeretaan
dan dekat pada radja di Jerusjalem.
27 Di Jerusjalem radja membuat perak
djadi sembarangan seperti batu sadja,
dan kaju aras seperti pohon2 berangan
di baruh.
28 Kuda2 Sulaiman didatangkan dari
Misrajim dan Kewe. Para tengkulak radja
mengambilnja dengan harga baku dari
Kewe.
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pemasukan kereta perang dari
Mesir ialah enam ratus perak sebuah dan
kuda seratus limapuluh seekor. Dengan
perantaraan mereka, itu dieksportir
kepada semua radja orang2 Het dan
Aram.
1 Radja Sulaiman mengasihi
banjak wanita asing: selain puteri
Fare'o, djuga wanita Moab, 'Amon,
Edom, Sidon dan Het;
2 dari bangsa2 berkenaan jang mana
Jahwe sudah bersabda kepada bani
Israil: "Djanganlah bertjampur dengan
mereka dan merekapun djangan sampai
bertjampur dengan kalian. Nistjaja
mereka itu akan mentjondongkan hati
kalian kepada dewa2 mereka!" Namun
demikian, Sulaiman melekat (kepada
wanita2 tersebut) karena tjinta.
3 Ia mempunjai tudjuh ratus permaisuri
dan tiga ratus gundik.
4 Ketika Sulaiman sudah tua, hatinja
ditjondongkan oleh isteri2nja kepada
dewa2 lain dan hatinja tidak lagi berbaik
dengan Jahwe, Allahnja, seperti hati
Dawud, ajahnja.
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membuntuti 'Asjtoret, dewi
orang2 Sidon, dan Milkom, kenadjisan
orang2 'Amon.
6 Sulaiman membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe dan tidak
dengan hati jang bulat menuruti Jahwe,
seperti Dawud, ajahnja.
7 Maka Sulaiman membangun bukit
angkar untuk Kemosj, dewa Moab, diatas
bukit disebelah timur Jerusjalem, dan
djuga untuk Molek, dewa bani 'Amon.
8 Demikian pula diperbuatnja
bagi semua isteri asingnja, jang
menjampaikan harum2an dan kurban2
kepada dewa2nja.
9 Maka itu Jahwe memurkai Sulaiman,
karena ia memalingkan hatinja daripada
Jahwe, Allah Israil, jang sudah dua kali
menampakkan diri kepadanja.
10 Pada kesempatan itu Ia telah
memerintahkan kepadanja, supaja ia
djangan membuntuti dewa2 lain. Tetapi
Sulaiman tidak menepati perintah Jahwe
itu.
11 Maka Jahwe bersabda kepadanja:
"Karena beginilah halmu, bahwa
engkau tidak menepati perdjandjian
dan ketetapan2Ku, jang sudah
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Kuperintahkan kepadamu, maka sudah
pastilah keradjaan itu akan Kusentak
daripadamu, dan Kuanugerahkan kepada
hambamu.
12 Tetapi karena Dawud, ajahmu, maka
hal itu tidak akan Kuperbuat, selagi
engkau hidup. Akan Kusentak dari
tangan puteramu.
13 Dan lagi bukan seluruh keradjaan
akan Kusentak. Satu suku akan
Kuanugerahkan kepada puteramu,
karena Dawud, hambaKu, dan karena
Jerusjalem, jang sudah Kupilih.
14 Jahwe membangkitkan seorang
lawan bagi Sulaiman, jakni Hadad, orang
Edom, dari keturunan radja di Edom.
15 Sesudah dahulu Dawud memukul
Edom, ketika Joab, panglimanja, pergi
untuk menguburkan orang2 jang gugur,
maka ia telah memukul sampai mati
segala orang lelaki Edom,
16 (karena enam bulan lamanja Joab
dan seluruh Israil tinggal disana, sampai
ia menumpas semua lelaki Edom),
17 tetapi Hadad sendiri bersama dengan
beberapa orang Edom dari antara
pendjawat2 ajahnja, melarikan diri
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untuk mengungsi ke Mesir. Ketika itu ia
masih sangat muda.
18 Mereka berangkat dari Midian dan
pergi ke Paran. Dari Paran mereka
mengambil sertanja beberapa orang
Paran dan lalu datang di Mesir.
Mereka menghadap Fare'o, radja Mesir,
jang memberikan rumah kepadanja,
mendjamin nafkahnja dan djuga
memberikan tanah kepadanja.
19 Hadad mendapat kerelaan besar
dihadapan Fare'o, sehingga Fare'o
memberinja adik isterinja sendiri akan
isteri, jakni adik tuan Tahpenes.
20 Adik Tahpenes itu melahirkan
baginja Genubat, puteranja. Tahpenes
membesarkannja dirumah Fare'o
di-tengah2 anak2 Fare'o.
21 Ketika Hadad di Mesir mendengar,
bahwa Dawud sudah berbaring serta
nenek-mojangnja dan bahwa panglima
Joab sudah meninggal, maka berkatalah
Hadad kepada Fare'o: "Perkenankanlah
hamba pergi kenegeri hamba".
22 Tetapi sahut Fare'o kepadanja:
Kekurangan apa gerangan engkau
padaku disini, maka engkau tiba2
men-tjari2 untuk pergi kenegerimu?"
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Sahutnja: "Bukan! Namun demikian,
perkenankanlah hamba pergi".
23 Allah djuga membangkitkan lawan
lain baginja, jakni Rezon bin Eljada'.
Ia melarikan diri dari tuannja, jakni
Hadad'ezer, radja Soba.
24 Ia menghimpunkan orang2
disekitarnja dan mendjadi pemimpin
rampok (Ketika itu Dawud mau
membunuh mereka). Ia pergi ke
Damsjik, menetap disitu dan mendjadi
radja di Damsjik.
25 Ia mendjadi lawan Israil, selama
Sulaiman hidup. 25b Inilah kedurdjanaan
jang (diperbuat) Hadad: ia enggan akan
Israil dan meradjai Edom.
26 Adapun Jerobe'am adalah anak
Nebat, orang Efraim dari Sereda. Ibunja
bernama Seru'a, seorang djanda. Ia
itu pendjawat Sulaiman, tetapi ia
memberontak kepada radja.
27 Dan inilah kisah mengenai
pemberontakannja: Sulaiman sedang
membangun Milo dan ia menutup
terobosan pada Kota Dawud, ajahnja.
28 Paduka Tuan Jerobe'am itu adalah
seorang jang berbangsa. Ketika
Sulaiman melihat bagaimana pemuda itu
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mendjalankan tugas-kerdjanja, maka ia
mengangkat dia mendjadi kepala kerdja
rodi suku Jusup.
29 Sekali peristiwa, Jerobe'am keluar
dari Jerusjalem. Ditengah djalan ia
didapati oleh nabi Ahia dari Sjilo, jang
bertudung selimut baru. Mereka itu
hanja berdua didjalan.
30 Ahia memegang selimut baru jang
dipakainja itu, dan menjobeknja djadi
duabelas robekan,
31 lalu berkata kepada Jerobe'am:
"Ambillah sepuluh robekan bagimu,
sebab demikianlah sabda Jahwe, Allah
Israil: 'Sungguh Aku akan menjentak
keradjaan itu dari tangan Sulaiman
dan menganugerahkan sepuluh suku
kepadamu.
32 Hanja satu suku akan tetap tinggal
padanja, karena hambaKu Dawud dan
karena Jerusjalem, kota jang sudah
Kupilih dari antara segala suku Israil.
33 Sebab mereka meninggalkan Daku
dan bersembah-sudjud kepada 'Asjtoret,
dewi orang2 Sidon, dan kepada Kemosj,
dewa Moab, dan kepada Milkom, dewa
bani 'Amon, dan karena mereka tidak
mendjalani djalanKu dengan membuat
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apa jang lurus dalam pandanganKu,
jaitu ketetapan2 dan hukum2Ku, seperti
Dawud ajahnja.
34 Tetapi bukan dari tangannjalah
akan Kuambil keradjaan itu, sebab
Aku telah mengangkat dia mendjadi
pembesar untuk seluruh umur hidupnja,
karena Dawud, hambaKu, jang sudah
Kupilih dan jang menepati perintah2 dan
ketetapan2Ku.
35 Aku akan mengambil keradjaan
itu daripada puteranja dan akan
menganugerahkannja kepadamu, jakni
sepuluh suku.
36 Kepada puteranja akan
Kuanugerahkan satu suku, agar
Dawud hambaKu, senantiasa mempunjai
pelita dihadapan hadiratKu di Jerusjalem,
kota jang sudah Kupilih bagiKu untuk
menaruh namaKu didalamnja.
37 Engkau sendiri akan Kuambil kelak
dan engkau akan meradjai semuanja,
jang diinginkan hatimu; engkau akan
mendjadi radja atas Israil.
38 Dan djika engkau mendengarkan
segala sesuatu, jang Kuperintahkan
kepadamu, djika engkau mendjalani
djalanKu dan membuat apa jang lurus
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dalam pandanganKu dengan menepati
ketetapan2 dan perintah2Ku, seperti
Dawud, hambaKu, berbuat, nistjaja Aku
akan beserta dengan dikau dan Aku akan
membangun wangsa jang tetap bagimu,
seperti telah Kubangun untuk Dawud,
dan lagi Aku akan menganugerahkan
Israil kepadamu.
39 Karena itulah akan Kurendahkan
keturunan Dawud, tetapi tidak untuk
senantiasa".
40 Sulaiman mentjari djalan akan
membunuh Jerobe'am. Tetapi Jerobe'am
bertolak dan melarikan diri kepada
Sjisjak, radja Mesir. Ia tinggal di Mesir,
sampai radja Sulaiman mangkat.
41 Lain2nja dari kisah Sulaiman dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja
maupun perihal kebidjaksanaannja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab Kisah Sulaiman?
42 Lamanja Sulaiman meradjai seluruh
Israil di Jerusjalem ada empatpuluh
tahun.
43 Sulaiman berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Kota
Dawud, ajahnja. Rehabe'am, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
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pergi ke Sikem,
sebab segenap djemaah
Israil sudah datang di Sikem untuk
meradjakan dia.
2 Ketika Jerobe'am bin Nebat -- ia masih
berada di Mesir, kemana ia lari dari
hadapan radja Sulaiman -- mendengar
kabar itu, ia kembali dari Mesir.
3 Mereka berkata kepada Rehabe'am:
4 "Ajah baginda sudah membuat kuk
kami berat, sudilah baginda sekarang
meringankan perhambaan, jang sudah
dibebankan ajah baginda, dan kuk berat,
jang ditaruhnja atas diri kami, maka
kami akan mengabdi baginda".
5 Sahutnja kepada mereka: "Pergilah
sampai tiga hari, lalu kembalilah
kepadaku". Rakjat pergi djua.
6 Radja Rehabe'am berembuk dengan
kaum tua2, jang telah mengabdi
Sulaiman, ajahnja, pada masa hidupnja,
dan ia bertanja: "Nasihat apa kamu
berikan kepadaku, akan berbalas kepada
rakjat itu?"
7 Mereka berkata kepadanja: "Djika
baginda sekarang berhamba kepada
rakjat ini dan tunduk, memberikan
hati kepada mereka serta beramah-
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tamah dengannja, nistjaja mereka lalu
senantiasa mengabdi baginda".
8 Tetapi ia mengabaikan nasihat, jang
diberikan kaum tua2 kepadanja, lalu
berembuk dengan pemuda2, jang
dibesarkan sertanja dan jang kini
mengabdinja.
9 Ia bertanja kepada mereka: "Nasihat
apa kamu berikan kepadaku? Apa
gerangan harus kami balas kepada
rakjat itu, jang telah berkata:
'Ringankanlah kuk, jang ditaruh ajah
baginda atas kami!".
10 Pemuda2, jang dibesarkannja
sertanja itu, berkata kepadanja: "Begini
hendaknja baginda menjahut kepada
rakjat, jang sudah berkata kepada
baginda: 'Ajah baginda memberatkan
kuk kami, sudilah meringankan beban
itu' beginilah hendaknja baginda berkata
kepada mereka: 'Kelingkingku ini lebih
besar daripada pinggang ajahanda.
11 Nah, djika ajahanda sudah
menanggungkan kuk berat kepada
kalian, maka aku hendak memberatkan
kukmu itu; djika ajahanda sudah
menjiksa kalian dengan tjambuk, maka
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aku hendak menjiksa kalian dengan
tjambuk bermata besi'.
12 Pada hari ketiga seluruh rakjat
datang kepada Rehabe'am, sesuai
dengan titah, jang telah diberikannja,
jakni: "Kembalilah kepadaku pada hari
ketiga".
13 Radja memberikan djawaban jang
keras kepada rakjat dan mengabaikan
nasihat, jang sudah diberikan kaum tua2
kepadanja.
14 Ia berkata kepada mereka, sesuai
dengan nasihat pemuda2 tadi:
"Ajahanda sudah memberatkan kuk
kalian, maka aku hendak menambahkan
kuk kalian itu! Ajahanda telah menjiksa
kalian dengan tjambuk, maka aku
hendak menjiksa kalian dengan tjambuk
bermata besi!"
15 Djadi, radja tidak mendengarkan
rakjat, karena itulah takdir Jahwe
untuk menepati sabdaNja, jang sudah
dikatakan Jahwe dengan perantaraan
Ahia dari Sjilo kepada Jerobe'am bin
Nebat.
16 Ketika seluruh Israil melihat, bahwa
radja tidak mau mendengarkan mereka,
maka mereka berbalas kepada radja
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dengan berkata: "Apa gerangan milikpusaka kamu dengan Dawud? Kami tidak
mempunjai pusaka dengan bin Jisjai!
Ajuh Israil, ke-kemah2mu! Uruslah
sekarang rumahmu sendiri, hai Dawud!"
Maka Israil pulang kekemahnja.
17 Mengenai bani Israil jang berdiam
dalam kota2 Juda, mereka terus beradja
Rehabe'am.
18 Radja Rehabe'am mengutus Adoram,
kepala kerdja rodi, tetapi seluruh Israil
meradjam dia sampai mati. Radja
Rehabe'am masih berhasil naik keatas
keretanja dan lari ke Jerusjalem.
19 Demikianlah Israil mendurhaka lawan
wangsa, Dawud, sampai dewasa ini.
20 Demi didengar seluruh Israil, bahwa
Jerobe'am sudah kembali, mereka lalu
memanggil dia kehimpunan. Kemudian
mereka meradjakan dia atas seluruh
Israil. Tak seorangpun mengikuti wangsa
Dawud, selain suku Juda se-mata2.
21 Setibanja di Jerusjalem, Rehabe'am
mengerahkan seluruh keluarga Juda
dan suku Binjamin, sedjumlah seratus
delapanpuluh ribu peradjurit pilihan,
untuk melantjarkan pertempuran
dengan keluarga Israil guna merebut
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kembali keradjaan untuk Rehabe'am,
putera Sulaiman.
22 Tetapi sabda Allah disampaikan
kepada Sjema'ja, pesuruh Allah:
23 "Katakanlah kepada Rehabe'am,
putera Sulaiman, radja Juda, serta
kepada segenap keluarga Juda dan
Binjamin dan kepada semua orang
lainnja:
24 'Demikianlah Jahwe bersabda:
Djangan naik dan djangan bertempur
dengan saudara2mu, bani Israil.
Hendaklah pulang, masing2 kerumahnja,
sebab peristiwa itu datang daripadaKu!"
Mereka mendengarkan sabda Jahwe dan
berdjalan pulang, menurut sabda Jahwe.
25 Adapun Jerobe'am memperkokoh
Sikem, dipegunungan Efraim, dan
menetap disitu. Kemudian ia keluar dari
situ dan memperkokoh Penuel.
26 Jerobe'am berpikir dalam hatinja:
"Seperti sekarang halnja, maka
keradjaan ini toh akan kembali kepada
wangsa Dawud.
27 Selama rakjat ini terus pergi dan
mempersembahkan kurban di Rumah
Jahwe di Jerusjalem, nistjaja hati rakjat
akan berbalik lagi kepada tuannja, jakni
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Rehabe'am, radja Juda. Lalu mereka
akan membunuh aku dan kembali
kepada Rehabe'am, radja Juda".
28 Setelah dipertimbangkan masak2,
lalu ia membuat dua anak sapi emas
dan berkata kepada rakjat: "Sudah
tjukup lama kamu naik ke Jerusjalem.
Lihatlah ini, hai Israil, Allahmu, jang
sudah menghantar kamu keluar dari
negeri Mesir!"
29 Adapun jang satu ditempatkannja di
Betel dan jang lain ditaruhnja di Dan.
30 Ini mendjadi alasan akan dosa (bagi
Israil). Rakjat pergi menghadap jang
satu (sampai ke Betel dan menghadap
jang lain) sampai ke Dan.
31 Ia membuat djuga kuil bukit angkar
dan mengangkat imam2 dari rakjat
sembarangan, jang bukan dari bani Levi.
32 Jerobe'am mengadakan hari raya
dalam bulan kedelapan pada tanggal
limabelas bulan itu, seperti hari raya di
Juda. Dan ia sendiripun naik kemesbah.
Demikianlah diperbuatnja di Betel,
untuk berkurban kepada anak-sapi,
jang telah dibuatnja itu. Dan di Betel ia
menetapkan imam2 bukit angkar, jang
telah dibuatnja.
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naik keatas mesbah, jang telah
dibuatnja pada tanggal limabelas dalam
bulan kedelapan, jaitu bulan jang sudah
ditentukan sekehendak hatinja sendiri
akan mengadakan hari raya bagi bani
Israil. Maka ia naik keatas mesbah untuk
membakar kurban itu.
1 Atas firman Jahwe datanglah
seorang pesuruh Allah dari Juda
ke Betel, waktu Jerobe'am berdiri diatas
mesbah untuk mempersembahkan
kurban.
2 Ia berseru terhadap mesbah itu
atas firman Jahwe: "Mesbah! Mesbah!
Demikianlah Jahwe bersabda: 'Lihatlah,
pada wangsa Dawud akan dilahirkan
seorang putera, jang bernama Josjijahu
dan dia itu akan menjembelih diatasmu
para imam bukit angkar, jang sudah
mempersembahkan kurban diatasmu,
dan tulang2 insani akan dibakar
diatasmu!"
3 Iapun memberikan suatu tanda pada
hari itu dengan berkata: "Inilah tanda,
bahwa Jahwe telah bersabda: Lihatlah,
mesbah ini akan berbelah dan abu jang
ada diatasnja akan terhambur".
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radja mendengar sabda jang
diserukan pesuruh Allah itu terhadap
mesbah di Betel, Jerobe'am lalu
mengedangkan tangannja dari pada atas
mesbah itu dan berkata: "Peganglah
orang itu!" Tetapi tangan, jang
dikedangkannja kepada dia, mengering,
hingga tidak dapat dikembalikan lagi.
5 Dan mesbah itupun berbelah dan abu
terhambur dari atas mesbah, menurut
tanda, jang telah diberikan pesuruh
Allah atas firman Jahwe.
6 Maka radja angkat bitjara dan berkata
kepada pesuruh Allah itu: "Sudi engkau
mempermanis wadjah Jahwe, Allahmu,
dan doakanlah aku ini, supaja tanganku
dapat kukembalikan lagi". Pesuruh Allah
lalu mempermanis wadjah Jahwe dan
tangan radja dapat dikembalikan lagi
dan mendjadi seperti semula.
7 Maka titah radja kepada pesuruh
Allah itu: "Marilah ikut aku kerumah
dan segarkanlah dirimu. Aku hendak
memberikan suatu hadiah djuga
kepadamu".
8 Tetapi sahut pesuruh Allah itu kepada
radja: "Meski baginda menganugerahkan
separoh rumah baginda kepada hamba
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sekalipun, hamba tidak akan ikut djuga
serta baginda. Ditempat ini hamba tidak
akan makan maupun minum apapun
djua.
9 Sebab demikianlah telah diperintahkan
kepada hamba atas firman Jahwe:
'Engkau tidak boleh makan atau minum
apa sadja dan engkau tidak boleh
berbalik melalui djalan jang sama seperti
waktu kau datang".
10 Lalu ia pergi melalui djalan lain dan
tidak kembali melalui djalan jang sama
seperti waktu datang ke Betel.
11 Adalah seorang nabi jang sudah
tua tinggal di Betel. Anak2nja datang
mentjeriterakan kepadanja segala
sesuatu jang telah diperbuat pesuruh
Allah itu pada hari itu di Betel; dan apa
jang sudah dikatakannja kepada radja
ditjeriterakan mereka djuga kepada
bapaknja.
12 Bapaknja bertanja kepada mereka:
"Liwat djalan mana ia telah pergi?" Maka
anak2nja menundjukkan kepadanja liwat
djalan mana pesuruh Allah, jang datang
dari Juda itu, sudah pergi.
13 Lalu berkatalah ia kepada anak2nja:
"Pelanailah keledai bagi bapak!" Dan
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setelah mereka memelanai keledainja, ia
lalu menungganginja.
14 Ia menjusul pesuruh Allah itu dan
mendapati dia sedang duduk dibawah
pohon berangan. Ia lalu berkata
kepadanja: "Engkau ini gerangan
pesuruh Allah, jang datang dari Juda?"
Sahutnja: "Saja".
15 Maka ia berkata kepadanja: "Marilah
ikut aku kerumah untuk makan barang
sedikit".
16 Sahutnja: "Aku tidak boleh berbalik
dan ikut sertamu dan aku tidak boleh
makan atau minum apapun djua
ditempat ini.
17 Sebab atas firman Jahwe sudah
dikatakan kepadaku: 'Djangan makan
atau minum apa sadja; djangan berbalik
melalui djalan jang sama seperti waktu
kau datang".
18 Tetapi ia menjahut kepadanja: "Aku
ini seorang nabi seperti engkau. Dan
atas firman Jahwe sudah dikatakan
oleh malaekat kepadaku: "Bawalah ia
balik kerumahmu, supaja ia makan dan
minum". Ia mendustai dia.
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(pesuruh Allah itu) berbalik
sertanja dan makan dan minum di
rumahnja.
20 Tetapi tengah mereka duduk makan,
sampailah sabda Jahwe kepada nabi,
jang membudjuk dia untuk berbalik,
21 dan ia berseru kepada pesuruh Allah,
jang datang dari Juda itu: "Demikianlah
Jahwe bersabda: 'Karena engkau
mendurhakai titah Jahwe dan tidak
menepati perintah, jang telah diberikan
Jahwe, Allahmu, kepadamu,
22 tetapi berbalik dan makan dan minum
ditempat, jang dilarangNja kepadamu
akan makan dan minum, maka itu
djenazahmu tidak akan masuk kedalam
kubur nenek-mojangmu".
23 Setelah ia makan dan minum, lalu
nabi jang membudjuk dia untuk berbalik,
memelanai keledai baginja,
24 dan ia lalu pergi. Tetapi ditengah
djalan ia didapati seekor singa, jang
membunuhnja. Djenazahnja terlantar
didjalan. Keledai itu berdiri disampingnja
dan djuga singa itu berdiri pula
disamping djenazahnja.
25 Adalah orang2 liwat disitu. Mereka
melihat djenazah terlantar didjalan dan
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singa jang berdiri disamping djenazah
itu. Mereka lalu datang mengatakan hal
itu dikota kediaman nabi jang tua itu.
26 Ketika nabi, jang membudjuk dia
untuk berbalik, mendengar kabar itu,
ia lalu berkata: "Itulah pesuruh Allah
jang telah mendurhakai titah Jahwe itu.
Jahwe sudah menjerahkan dia kepada
singa dan singa itu telah mentjabik serta
membunuh dia, sesuai dengan sabda
Jahwe, jang telah dikatakan kepadanja".
27 Maka ia berkata kepada anak2nja:
"Pelanailah bagi bapak keledai!". Mereka
memelanainja.
28 Ia berdjalan dan mendapati djenazah
terlantar didjalan dan keledai serta singa
berdiri disamping djenazah itu. Singa itu
belum lagi makan djenazah dan belum
djuga mentjabik keledai itu.
29 Lalu nabi mengangkat djenazah
pesuruh Allah, memuatkannja keatas
keledai dan membawanja pulang kekota
kediaman nabi jang tua itu, untuk
meratapi dan menguburkannja.
30 Ia menaruh djenazah itu kedalam
kuburnja sendiri dan orang meratapi dia:
"Aduh, saudaraku!"
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dikuburkannja, ia lalu berkata
kepada anak2nja: "Bila aku meninggal,
hendaklah kamu menguburkan daku
didalam kubur, tempat pesuruh
Allah itu dikuburkan. Dan disamping
tulang2nja hendaklah kamu letakkan
pula tulang2ku.
32 Sebab sudah pastilah, telaah, jang
sudah diserukannja atas firman Jahwe
terhadap mesbah di Betel dan segala
kuil bukit angkar di-kota2 Sjomron, akan
terpenuhi".
33 Kendati kedjadian itu, Jerobe'am
tidak berbalik djuga daripada djalannja
jang durdjana itu. Sebaliknja, ia sekali
lagi mengangkat imam2 bukit angkar
dari antara rakjat sembarangan. Siapa
sadja, jang ingin, ditahbiskan mendjadi
imam bukit angkar.
34 Ini mendjadi dosa wangsa
Jerobe'am dan alasan pembasmian
dan pembinasaannja dari muka bumi.
1 Pada masa itu Abia, putera
Jerobe'am djatuh sakit.
2 Maka Jerobe'am berkata kepada
isterinja: "Berangkatlah dan hendaklah
engkau menjamarkan dirimu, sehingga
orang tidak tahu engkau itu isteri
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Jerobe'am. Pergilah ke Sjilo. Disana kan
tinggal nabi Ahia, jang dahulu sudah
bersabda kepadaku, bahwa aku akan
mendjadi radja atas bangsa ini.
3 Hendaklah engkau membawa sepuluh
buah roti, beberapa penganan dan
sebuah buli2 madu dan pergilah
kepadanja. Ia akan memberitahukan
kepadamu apa jang akan terdjadi
dengan kanak2 ini".
4 Isteri Jerobe'am berbuat demikian. Ia
berangkat dan pergi ke Sjilo. Ia masuk
kedalam rumah Ahia. Adapun Ahia tidak
dapat melihat, sebab matanja bular,
karena ia sudah beruban.
5 Tetapi Jahwe telah bersabda kepada
Ahia: "Lihatlah, isteri Jerobe'am mau
datang kepadamu hendak menanjakan
telaah perihal anaknja. Sebab ia sudah
djatuh sakit. Engkau harus berkata
begini begitu kepadanja. Bila ia datang,
ia akan menjamar seperti orang lain".
6 Ketika Ahia mendengar bunji kakinja,
waktu ia masuk pintu, maka berkatalah
ia: "Silakan masuk, hai isteri Jerobe'am!
Apa sebabnja engkau menjamar
dirimu seperti orang lain, bila aku
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disuruh menjampaikan kabar jang berat
kepadamu?
7 Pergilah dan katakanlah kepada
Jerobe'am: 'Demikianlah Jahwe,
Allah Israil, berfirman: Aku sudah
meninggikan dikau dari antara rakjat
dan mengangkat dikau djadi pembesar
atas umatKu Israil.
8 Aku sudah menjentak keradjaan
ini daripada wangsa Dawud serta
menganugerahkannja kepadamu. Tetapi
engkau tidak mendjadi seperti hambaKu
Dawud, jang menepati perintah2Ku dan
menuruti Aku dengan segenap hatinja,
sehingga ia tak lain dan tak bukan hanja
mengerdjakan apa jang lurus dalam
pandanganKu.
9 Engkau sudah berbuat lebih durdjana
daripada sekalian pendahulumu, bahkan
engkau sudah pergi membuat dewa2 lain
dan patung2 tuangan, akan menantang
Aku, sedang Aku telah kaubuang
kebelakang punggungmu.
10 Itulah sebabnja maka Aku akan
mendatangkan bentjana atas wangsa
Jerobe'am. Aku akan menumpas semua
orang lelaki dari keluarga Jerobe'am,
baik budak maupun orang merdeka di
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Israil. Aku akan menjapu bersih wangsa
Jerobe'am, seperti orang menjapu
kotoran, hingga tidak ada sisanja lagi.
11 Barang siapa dari keluarga Jerobe'am
mati didalam kota, ia akan dimakan
andjing, dan barang siapa mati dipadang,
ia akan dimakan unggas diudara, sebab
Jahwe sudah bersabda.
12 Adapun engkau sendiri, silakan
berangkat dan pulang kerumah. Ketika
kakimu masuk kedalam kota, akan
matilah kanak2 itu.
13 Seluruh Israil akan meratapinja
dan menguburkannja. Sungguh, dia itu
adalah satu2nja dari keluarga Jerobe'am
jang masuk kekubur, karena hanja pada
dia dalam wangsa Jerobe'am terdapatlah
sesuatu jang berkenan pada Jahwe,
Allah Israil.
14 Dan Jahwe sendiri akan mengangkat
seorang radja atas Israil, jang akan
menumpas wangsa Jerobe'am.
15 Maka Jahwe akan memukul
Israil, hingga ia melampai2, seperti
teberau dalam air melampai. Ia akan
merunggas Israil dari tanah jang baik,
ini, jang sudah dianugerahkanNja
kepada nenek-mojangnja dan Ia akan
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mentjeraiberaikan mereka diseberang
Sungai, karena mereka telah membuat
asjera2 mereka akan menantang Jahwe.
16 Maka Ia akan menjerahkan Israil
karena dosa2, jang diperbuat oleh
Jerobe'am sendiri dan oleh Israil atas
budjukannja".
17 Isteri Jerobe'am lalu berdiri, pergi
dan tiba di Tirsa. Ketika ia mengindjak
ambang pintu rumah, matilah kanak2
itu.
18 Ia dikuburkan dan diratapi seluruh
Israil, sesuai dengan sabda Jahwe, jang
telah dikatakanNja dengan perantaraan
nabi Ahia, hambaNja.
19 Lain2nja dari kisah Jerobe'am,
bagaimana ia bertempur dan bagaimana
ia meradja, kesemuanja itu tertulis
dalam kitab tawarich radja2 Israil.
20 Lamanja Jerobe'am meradja ada
duapuluh dua tahun.
21 Rehabe'am, putera Sulaiman,
mendjadi radja di Juda. Rehabe'am
berusia empatpuluh satu tahun, ketika
ia naik tachta, dan ia meradja selama
tudjuhbelas tahun di Jerusjalem, kota
jang telah dipilih Jahwe dari antara
segala suku Israil, untuk menaruh
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namaNja didalamnja. Ibunja bernama
Na'ama, puteri 'Amon.
22 Juda membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe. Mereka
mentjemburukan Dia terlebih daripada
diperbuat nenek-mojang mereka dengan
dosa2, jang diperbuat mereka.
23 Merekapun membangun bagi dirinja
bukit2 angkar, tugu2 angkar dan asjera2
diatas setiap bukit jang tinggi dan
dibawah setiap pohon jang rindang.
24 Bahkan dinegeri itu ada bantji sutji.
Mereka me-niru2 segala kengerian kaum
kafir, jang sudah dienjahkan Jahwe dari
hadapan bani Israil.
25 Pada tahun kelima radja Rehabe'am
naiklah Sjisjak, radja Mesir, lawan
Jerusjalem.
26 Ia mengambil chazanah Rumah
Jahwe dan chazanah istana. Semua
diambilnja. Iapun mengambil perisai2
keemasan, jang telah diperbuat oleh
Sulaiman.
27 Akan gantinja radja Rehabe'am
membuat perisai2 perunggu dan
mempertjajakannja kepada para
punggawa bentara, jang mendjagai
pintugerbang istana.
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kali radja pergi ke Rumah
Jahwe, maka perisai2 itu dibawa oleh
bentara2 itu dan kemudian dikembalikan
kegardu para bentara.
29 Lain2nja dari kisah Rehabe'am dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja
itu, bukankah kesemuanja itu tertulis
dalam kitab tawarich radja2 Juda?
30 Senantiasa ada pertempuran antara
Rehabe'am dan Jerobe'am.
31 Rehabe'am berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Kota
Dawud. Abiam, puteranja, mendjadi
radja akan gantinja.
1 Dalam tahun kedelapanbelas
radja Jerobe'am bin Nebat, maka
Abiam mendjadi radja atas Juda.
2 Ia meradja selama tiga tahun di
Jerusjalem. Ibunja bernama Ma'aka,
puteri Absjalom.
3 Ia mendjalankan segala dosa, jang
telah diperbuat ajahnja sebelum dia dan
hatinja tidak berbaik dengan Jahwe,
Allahnja, seperti Dawud mojangnja.
4 Tetapi karena Dawud itu maka Jahwe,
Allahnja, menganugerahkan kepadanja
suatu pelita di Jerusjalem, dengan

15
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mengangkat puteranja sesudah dia dan
dengan mempertetapkan Jerusjalem.
5 Sebab Dawud telah membuat
apa jang lurus dalam pandangan
Jahwe dan seumur hidupnja tidak
menjimpang dari segala sesuatu jang
telah diperintahkanNja kepadanja,
ketjuali dalam perkara Uria, orang Het
itu..
6 [KOSONG]
7 Lain2nja dari kisah Abiam dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis
dalam kitab tawarich radja2 Juda? Ada
pertempuran selama ia hidup antara
Abiam dan Jerobe'am.
8 Abiam berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Kota
Dawud. Asa, puteranja, mendjadi radja
akan gantinja.
9 Dalam tahun keduapuluh Jerobe'am,
radja Israil, maka Asa mendjadi radja
Juda.
10 Ia meradja selama empatpuluh satu
tahun di Jerusjalem. Ibunja bernama
Ma'aka, puteri Absjalom.
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membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, seperti Dawud,
mojangnja.
12 Ia mengusir para bantji sutji
dari negeri itu dan membongkar
segala berhala, jang telah dibuat
nenek-mojangnja.
13 Ibunja Ma'akapun dipetjatnja dari
kedudukannja sebagai Jamtuan, karena
ia telah membuat artja kedji untuk
Asjera. Asa menebang kekedjiannja
itu dan membakarnja habis dilembah
Kidron.
14 Sungguhpun bukit2 angkar tidak
didjauhkan, namun seumur hidupnja
hati berbaik dengan Jahwe.
15 Ia membawa segala sumbangan
bakti ajahnja dan sumbangan baktinja
sendiri kedalam Rumah Jahwe, jaitu
perak, emas dan perabotan lainnja.
16 Ada pertempuran antara Asa dan
Ba'sja, radja Israil, selama mereka
hidup.
17 Ba'sja, radja Israil, naik lawan
Jerusjalem dan memperkokoh Rama,
untuk memutuskan perhubungan Asa,
radja Juda.
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lalu mengambil segala perak
dan emas, jang masih tersisa dalam
chazanah Rumah Jahwe dan dalam
chazanah istana dan menjerahkannja
kepada para pendjawatnja. Radja Asa
mengutus mereka kepada Ben-Hadad
bin Tabrimom bin Hezjon, radja Aram,
jang berdiam di Damsjik, dengan pesan
ini:
19 "Ada suatu perdjandjian antara beta
dan anda, antara ajah beta dan ajah
anda. Beta mengirimkan hadiah perak
dan emas kepada anda. Tetapi sudilah
anda membatalkan perdjandjian anda
dengan Ba'sja, radja Israil, agar ia
mundur daripada beta".
20 Ben-Hadad mendengarkan radja Asa.
Ia mengutus para hulubalang angkatan
perangnja lawan kota2 Israil dan
memukul 'Ijon, Dan, Abel-Bet-Ma'aka,
seluruh Kinerot dan seluruh daerah
Naftali.
21 Ketika radja Ba'sja mendengar kabar
itu, ia lalu berhenti mengukuhkan Rama
dan kembali ke Tirsa.
22 Maka radja Asa mengerahkan seluruh
Juda, tanpa mengetjualikan seorang
djuapun. Mereka mengangkut batu dan
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kaju jang hendak dipakai Ba'sja guna
memperkokoh (Rama). Dengan itu radja
Asa memperkokoh Geba' Binjamin, dan
Mispa.
23 Lain2 dari kisah Asa dan segala
perkasaannja serta segala sesuatu
jang telah diperbuatnja dan kota2 jang
diperkokohnja, bukankah kesemuanja
itu tertulis dalam kitab tawarich radja2
Juda? Hanja pada masa tuanja ia sakit
kedua kakinja.
24 Asa berbaring serta nenek-mojangnja
dan dimakamkan di Kota Dawud,
mojangnja. Josjafat, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
25 Nadab, putera Jerobe'am, mendjadi
radja atas Israil dalam tahun kedua Asa,
radja Juda. Ia meradja Israil selama dua
tahun.
26 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe. Ia melandjutkan
djalan ajahnja dan dosa, jang telah
diperbuat Israil atas budjukannja.
27 Ba'sja bin Ahia dari keluarga Isakar,
bersepakat terhadapnja dan Ba'sja
membunuh dia di Gibeton, kota orang2
Felesjet, tengah Nadab dan seluruh Israil
melingkari Gibeton.
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membunuh dia dalam tahun
ketiga Asa, radja Juda, dan ia meradja
akan gantinja.
29 Segera setelah ia mendjadi radja, ia
membunuh seluruh wangsa Jerobe'am,
tanpa menjisakan seorang djuapun
dari keluarga Jerobe'am, sampai itu
dibinasakannja, sesuai dengan sabda
Jahwe, jang telah dikatakanNja dengan
perantaraan hambaNja, Ahia dari Sjilo,
30 berkenaan dengan dosa2, jang
telah diperbuat oleh Jerobe'am sendiri
dan oleh Israil atas budjukannja, dan
karena segala perbuatannja, jang telah
menantang Jahwe, Allah Israil.
31 Lain2nja dari kisah Nadab dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Israil?.
32 [KOSONG]
33 Dalam tahun ketiga Asa, radja Juda,
maka Ba'sja bin Ahia mendjadi radja
atas Israil di Tirsa, selama duapuluh
empat tahun.
34 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe. Ia melandjutkan
djalan Jerobe'am dan dosa2nja, jang
telah diperbuat Israil atas budjukannja.
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1 Maka

sabda Jahwe disampaikan
kepada Jehu bin Hanani perihal

Ba'sja.
2 Adapun bunjinja: "Aku telah
meninggikan dikau dari dalam debu dan
sudah mengangkat engkau mendjadi
pembesar umatKu Israil. Tetapi engkau
melandjutkan djalan Jerobe'am dan
engkau membudjuk umatKu Israil untuk
berdosa hendak menantang Aku dengan
dosanja.
3 Aku akan menjapu bersih Ba'sja dan
wangsanja dan membuat wangsamu
mendjadi serupa dengan wangsa
Jerobe'am bin Nebat.
4 Barang siapa dari antara keluarga
Ba'sja mati didalam kota, ia akan
dimakan andjing, dan barang siapa
dari antaranja mati dipadang, ia akan
dimakan unggas diudara".
5 Lain2nja dari kisah Ba'sja dan segala
sesuatu jang telah diperbuatnja maupun
perkasaannja, bukankah kesemuanja
itu tertulis dalam kitab tawarich radja2
Israil?
6 Ba'sja berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Tirsa.
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Ela, puteranja, mendjadi radja akan
gantinja.
7 Lagi pula dengan perantaraan nabi
Jehu bin Hanani disampaikan sabda
Jahwe kepada Ba'sja serta wangsanja,
karena segala kedurdjanaan, jang telah
diperbuatnja dihadapan Jahwe akan
menantang Dia dengan perbuatan
tangannja, hingga ia mendjadi serupa
dengan wangsa Jerobe'am, tetapi djuga
karena ia telah menumpas (wangsa) itu.
8 Dalam tahun keduapuluh enam Asa,
radja Juda, maka Ela, putera Ba'sja,
mendjadi radja atas Israil di Tirsa selama
dua tahun.
9 Zimri, pendjawatnja dan punggawa
separuh perkeretaannja, bersepakat
terhadapnja. Ela sedang berada di Tirsa
dan minum sampai mabuk dirumah
Arsa, kepala istana di Tirsa.
10 Zimri masuk kedalam, lalu memukul
dia sampai mati, dalam tahun
keduapuluh tudjuh Asa, radja Juda. Ia
mendjadi radja akan gantinja.
11 Segera setelah ia mendjadi radja dan
naik tachta, ia lalu menumpas seluruh
wangsa Ba'sja. Dari padanja ia tidak
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menjisakan lelaki seorang djuapun, baik
karabat maupun sahabat.
12 Zimri membinasakan seluruh wangsa
Ba'sja, sesuai dengan sabda Jahwe, jang
telah dikatakanNja dengan perantaraan
nabi Jehu perihal Ba'sja,
13 berkenaan dengan segala dosa
Ba'sja serta Ela, puteranja, baik jang
diperbuatnja sendiri maupun jang
diperbuat Israil atas budjukannja akan
menantang Jahwe, Allah Israil, dengan
berhala mereka jang sia2.
14 Lain2nja dari kisah Ela dan segala
sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Israil?
15 Dalam tahun keduapuluh tudjuh Asa,
radja Juda, maka Zimri mendjadi radja
di Tirsa selama tudjuh hari, sementara
rakjat memasang perkemahan terhadap
Gibeton, kota orang2 Felesjet.
16 Ketika rakjat jang sedang berkemah
itu mendengar, bahwa Zimri telah
bersepakat serta membunuh radja,
maka pada hari itu djuga seluruh Israil
dalam perkemahan itu meradjakan
panglima 'Omri atas Israil.

1 Raja-raja 16.17–23
17 Kemudian

104

'Omri dan seluruh
Israil sertanja naik dari Gibeton, lalu
melingkari Tirsa.
18 Segera setelah Zimri melihat, bahwa
kota sudah direbut, ia lalu masuk
kedalam puri istana dan membakar
istana itu diatasnja. Maka mangkatlah
ia.
19 Itulah karena dosa2, jang telah
diperbuatnja dengan membuat apa
jang durdjana dalam pandangan Jahwe
dengan melandjutkan djalan Jerobe'am
dan dosa2, jang telah diperbuat dia
sendiri maupun Israil atas budjukannja.
20 Lain2nja dari kisah Zimri dan
mupakat jang telah diadakannja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Israil?
21 Pada masa itupun bangsa Israil terbagi2 djadi dua: setengahnja menganuti
Tibni bin Ginat untuk meradjakannja dan
setengahnja lagi menganuti 'Omri.
22 Para penganut 'Omri menang atas
para penganut Tibni bin Ginat. Tibni
meninggal dan 'Omri lalu mendjadi
radja.
23 Dalam tahun ketigapuluh satu Asa,
radja Juda, maka 'Omri mendjadi radja
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atas Israil selama dua belas tahun. Ia
meradja di Tirsa selama enam tahun.
24 Kemudian ia membeli dari Sjemer
pegunungan Sjomron dengan dua kentar
perak. Ia memperkokoh pegunungan itu
dan menamakan kota jang dibangunnja
Sjomron, seturut nama Sjemer, si
pemilik pegunungan itu.
25 Adapun 'Omri membuat apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe,
bahkan ia berbuat lebih durdjana
daripada semua pendahulunja.
26 Ia melandjutkan sepenuhnja djalan
Jerobe'am bin Nebat dan membuat
dosa, jang telah diperbuat Israil atas
budjukannja akan menantang Jahwe,
Allah Israil, dengan berhala2nja jang
sia2.
27 Lain2nja dari kisah 'Omri dan segala
sesuatu jang telah diperbuatnja serta
perkasaannja, bukankah kesemuanja
itu tertulis dalam kitab tawarich radja2
Israil?
28 'Omri berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Sjomron.
Ahab, puteranja, mendjadi radja akan
gantinja.
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putera 'Omri, mendjadi radja
atas Israil dalam tahun ketigapuluh
delapan Asa, radja Juda, dan Ahab,
putera 'Omri, meradjai Israil di Sjomron
selama duapuluh dua tahun.
30 Ahab, putera 'Omri, membuat
apa jang durdjana dalam pandangan
Jahwe, bahkan lebih daripada semua
pendahulunja.
31 Jang terketjil ialah, bahwasanja ia
mendjalankan dosa Jerobe'am bin Nebat
itu: ia mengambil Izebel, puteri Etba'al,
radja orang2 Sidon, akan isterinja
dan pergi berbakti kepada Ba'al serta
bersembah-sudjud kepadanja.
32 Iapun mendirikan sebuah mesbah
untuk Ba'al dalam kuil Ba'al, jang sudah
dibangunnja di Sjomron.
33 Ahab djuga membuat asjera dan
lebih lagi, untuk menantang Jahwe, Allah
Israil, terlebih daripada segala radja
Israil jang mendahuluinja.
34 Pada djamannja Hiel dari Betlehem
membangun kembali Jeriho. Abiram,
anaknja jang sulung, dibiajakannja untuk
meletakkan pondamennja dan Segub,
anaknja jang bungsu, dibiajakannja
untuk memasang pintugerbang2nja,

1 Raja-raja 17.1– 6

107

sesuai dengan sabda Jahwe jang telah
dikatakanNja dengan perantaraan
Josjua' bin Nun.
1 Elija, orang Tisjbe dari Tisjbe
di Gile'ad, berkata kepada Ahab:
"Demi Jahwe hidup, Allah Israil, jang
abdiNjalah aku ini, dalam tahun2 ini
tak akan turun embun maupun hudjan,
selain atas perkataanku!
2 Kemudian sabda Jahwe disampaikan
kepadanja:
3 "Pergilah dari sini, menudju ketimur
dan bersembunjilah pada anak-sungai
Kerit di sebelah timur Jarden.
4 Engkau dapat minum air dari anaksungai itu dan burung2 gagak sudah
Kuperintahkan untuk memberi makan
kepadamu disana".
5 Maka ia pergi dan berbuat seperti
diperintahkan Jahwe. Ia pergi dan tinggal
pada anak-sungai Kerit, disebelah timur
Jarden.
6 Burung2 gagak membawa roti dan
daging kepadanja dipagi hari dan djuga
roti dan daging dipetang hari, dan ia
minum air anak-sungai itu.

17
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waktu kemudian anaksungai itu mengering, sebab hudjan
tidak turun dinegeri.
8 Maka sabda Jahwe disampaikan
kepadanja:
9 "Berangkatlah dan pergi ke Sarefat
di Sidon. Engkau mesti tinggal disana,
sebab Aku sudah memerintahkan kepada
seorang djanda untuk memberi makan
kepadamu".
10 Ia lalu berangkat dan pergi ke
Sarefat. Ketika ia tiba dipintu masuk
kota itu, maka disitu ada seorang
djanda sedang memungut kaju bakar.
Ia menjapa dia dan berkata kepadanja:
"Sudi mengambilkan aku air barang
sedikit dalam kendi, supaja aku minum!"
11 Ia pergi hendak mengambil itu, tetapi
ia berseru kepadanja: "Sudi mengambil
djua sepotong roti dalam tanganmu!"
12 Sahutnja: "Demi Jahwe, Allahmu,
hidup, tidak ada roti panggang lagi
padaku, selain hanja segenggam tepung
dalam tempajan dan sedikit minjak
dalam gamuh. Lihatlah, aku sedang
memungut dua-tiga batang kaju. Nanti
aku pulang hendak menjediakan itu bagi
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diriku sendiri dan bagi anakku. Setelah
itu kami makan, biarlah kami mati".
13 Maka kata Elija kepadanja: "Djangan
takut! Pulanglah dan berbuatlah
sebagaimana kaukatakan, tetapi
buatkanlah aku dahulu sebuah roti
tampang ketjil dan bawalah itu
kepadaku. Lalu pergi menjediakan
sesuatu bagi dirimu sendiri dan bagi
anakmu.
14 Sebab demikianlah Jahwe Allah Israil,
berfirman: "Tempajan tepung tak akan
kehabisan, dan gamuh minjak tak akan
djadi kosong, sampai hari Jahwe akan
menganugerahkan hudjan diatas muka
bumi".
15 (Djanda) itu lalu pergi dan berbuat
sebagaimana dikatakan Elija. Dan
ia makan, ia sendiri dan (Elija) dan
keluarganja ber-hari2 lamanja.
16 Tempajan tepung tak kehabisan dan
gamuh minjak tak mendjadi kosong,
sesuai dengan sabda Jahwe, jang telah
dikatakanNja dengan perantaraan Elija.
17 Sesudah kedjadian2 itu, maka anak
njonja rumah itu djatuh sakit. Sakitnja
amat pajah, sehingga ia achirnja tak
bernafas lagi.
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kata (njonja) itu kepada
Elija: "Pesuruh Allah, apa gerangan
aku kena-mengena dengan dikau!
Nistjaja engkau datang kepadaku, untuk
mengingatkan kesalahanku dan untuk
mematikan anakku ini?"
19 Tetapi sahut Elija kepadanja:
"Berikanlah anakmu itu kepadaku!" Lalu
ia mengambil anak itu dari pangkuannja
dan membawa anak itu naik kedalam
bilik-sotoh, tempat ia tinggal, dan
menaruhnja diatas pembaringannja.
20 Ia menjebut Jahwe, katanja: "Ah
Jahwe, Allahku, maukah Engkau
mendatangkan bentjana djuga atas
djanda, jang kutumpangi, dengan
mematikan anaknja itu!"
21 Sesudah itu ia meniarapi kanak2
itu sampai tiga kali dan menjebut
Jahwe dengan berkata: "Jahwe, Allahku,
sudilah kiranja mengembalikan njawa
kanak2 itu kedalamnja!"
22 Maka Jahwe mendengarkan suara
Elija. Njawanja kembali kedalamnja
sehingga ia hidup pula.
23 Lalu Elija mengambil kanak2 itu,
membawanja turun dari bilik-sotoh itu
kedalam rumah dan memberikannja
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kepada ibunja. Maka kata Elija: "Lihatlah,
anakmu hidup!"
24 Sahut perempuan kepada Elija:
"Sekarang aku tahu, bahwa engkau ini
pesuruh Allah dan bahwa sabda Jahwe
dalam mulutmu adalah kebenaran".
1 Banjak waktu sudah berlalu,
maka dalam tahun ketiga,
sabda Jahwe disampaikan kepada
Elija: "Pergilah dan perlihatkanlah
dirimu kepada Ahab. Aku hendak
menganugerahkan hudjan diatas muka
bumi".
2 Elija lalu pergi memperlihatkan dirinja
kepada Ahab. Adapun kelaparan sudah
menghebat di Sjomron.
3 Maka itu Ahab memanggil 'Obadjahu,
kepala istana. 'Obadjahu itu orang jang
amat takut akan Jahwe.
4 Ketika Izebel menumpas para nabi
Jahwe, maka 'Obadjahu itu sudah
mengambil seratus orang nabi dan
menjembunjikan mereka, dua kelompok,
masing2 limapuluh orang, dalam gua
dan membekali mereka dengan roti dan
air.
5 Nah, Ahab bertitah kepada
O'badjahu:"Marilah kita mendjeladjahi
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negeri, kesegala mataair dan anaksungai. Mungkinlah kita mendapati
rumput, sehingga kita dapat menghidupi
kuda dan bagal dan tidak usah
menumpas sebagian dari ternak itu".
6 Mereka membagi negeri satu sama
lain untuk didjeladjahinja. Ahab pergi
bersendiri kedjurusan jang satu dan
'Obadjahu bersendiri kedjurusan jang
lain.
7 Ditengah perdjalanannja tiba2 Elija
menjongsong dia. Ia mengenali dia,
meniarap dan lalu berkata: "Ini tuan
Elija, bukan?"
8 Sahutnja kepadanja: "Saja. Pergilah
dan katakanlah kepada tuanmu: Elija
ada disini".
9 Tetapi sahutnja: "Apa gerangan
dosaku, maka tuan menjerahkan hamba
ini kedalam tangan Ahab, supaja hamba
dibunuhnja?
10 Demi Jahwe, Allah tuan, hidup, tidak
ada bangsa atau keradjaan satupun,
kemana tuanku tidak menjuruh orang
mentjari tuan. Dan apabila orang
mendjawab: 'Ia tidak ada disini' maka
baginda mempersumpahkan keradjaan
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atau bangsa itu, bahwa mereka tidak
mendapati tuan.
11 Dan sekarang tuan malah berkata:
'Pergilah dan katakanlah kepada tuanmu,
bahwa Elija ada disini'.
12 Sekiranja aku pergi daripada tuan
dan roh Jahwe lalu mengangkat tuan,
kemana tidak tahulah aku, dan aku
menghadap serta memberitahu Ahab
dan baginda tidak mendapati tuan lagi,
nistjaja baginda akan membunuh aku,
sekalipun aku sedjak masa mudaku
takut akan Jahwe.
13 Bukankah sudah diberitahukan
kepada tuan apa jang telah kuperbuat,
ketika Izebel membunuh nabi2 Jahwe?
Bahwasanja aku telah menjembunjikan
seratus orang dari nabi Jahwe dalam dua
kelompok, masing2 limapuluh orang,
dalam gua dan membekali mereka
dengan roti dan air?
14 Tetapi sekarang tuan berkata:
'Pergilah dan katakanlah kepada
tuanmu, bahwa Elija ada disini'. Baginda
pastilah akan membunuh aku!"
15 Sahut Elija: "Demi Jahwe, Allah
Balatentara, hidup dan aku adalah
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abdiNja, hari ini djuga aku akan
memperlihatkan daku kepadanja pula!"
16 'Obadjahu lalu pergi mendapatkan
Ahab dan memberitahukan hal itu
kepadanja. Ahab pergi menjongsong
Elija.
17 Segera setelah Ahab melihat Elija,
maka Ahab berkata kepadanja: "Engkau
disini, hai djahanam Israil!"
18 Sahutnja: "Bukan aku jang
mendatangkan malapetaka atas Israil,
melainkan engkau dan wangsa ajahmu,
karena kalian meninggalkan perintah2
Jahwe dan membuntuti Ba'al itu!
19 Sekarang suruhlah orang
menghimpunkan daku seluruh
Israil diatas gunung Karmel, bersama
dengan kelimaratus orang nabi Ba'al dan
keempat ratus orang nabi Asjera jang
mendapat ajapan dari medja Izebel itu!"
20 Ahab mengerahkan segala bani Israil
dan menghimpunkan para nabi diatas
gunung Karmel.
21 Elija menghampiri segenap rakjat
dan berkata: "Sampai bilamana kalian
masih mendjengkang-djengkot pakai
dua tongkat? Djika Jahwelah Allah, maka
ikutilah Dia; djika kiranja Ba'al, maka
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ikutilah dia pula". Tetapi rakjat tidak
mendjawab sepatah katapun.
22 Maka Elija berkata kepada rakjat lagi:
"Nabi Jahwe tersisa aku sendirian sadja,
sedangkan nabi Ba'al ada sedjumlah
empat ratus orang.
23 Baiklah kami diberi dua ekor lembudjantan. Biarlah mereka memilih seekor
lembu-djantan, me-motong2 itu dan
menaruhnja diatas kaju bakar, tetapi
tanpa memasang api. Dan aku akan
menjediakan lembu-djantan jang lain
dan menaruhnja diatas kaju bakar, tetapi
api tidak akan kupasang.
24 Sesudah itu sebutlah nama dewamu
dan aku akan menjebut nama Jahwe.
Mana jang mendjawab dengan api, itu
dia benar Allah adanja". Segenap rakjat
menjahut: "Baiklah usul itu!"
25 Kemudian Elija berkata kepada nabi2
Ba'al: "Pilihlah salah satu lembu-djantan
itu dan sediakanlah lebih dahulu, sebab
kamu lebih banjak orangnja. Lalu
sebutlah nama dewamu, tetapi djangan
memasang api".
26 Mereka mengambil lembu-djantan,
jang diberikan kepada mereka,
menjediakan itu dan menjebut nama
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Ba'al dari pagi hingga siang hari, sambil
berkata: "Hai Ba'al, djawablah kepada
kami!" Tetapi tidak datanglah suara
dan djawabanpun tidak, sekalipun
mereka berdjengkang-djengkot dikeliling
mesbah, jang didirikan itu.
27 Ketika hari sudah siang, Elija
mulai meng-edjek2 mereka, katanja:
"Berserulah lebih lantang. Ia kan dewa!
Kiranja ia sedang bermenung atau berak
atau sedang dalam perdjalanan! Boleh
djadi ia tertidur dan akan bangun!"
28 Mereka lalu berseru lebih lantang dan
menoreh2kan dirinja, menurut adatnja,
dengan pedang dan pendahan, sampai
mereka bertjutjuran darah.
29 Setelah tengah hari berlalu, mereka
lalu mengigau terus sampai waktu
persembahan disampaikan. Tetapi tidak
datanglah suara, djawabanpun tidak dan
tidak ada djuga jang mendengarkan.
30 Maka kata Elija kepada rakjat:
"Hampirilah aku!" Seluruh rakjat lalu
menghampiri dia. Ia memulihkan
mesbah Jahwe, jang sudah runtuh itu.
31 Elija mengambil duabelas batu,
sesuai dengan djumlah suku bani Jakub,
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jang sudah menerima sabda Jahwe ini:
"Israil akan mendjadi namamu".
32 Dengan batu2 itu ia membangun
mesbah atas nama Jahwe, lalu membuat
dikeliling mesbah itu selokan, seluas
sebidang ladang jang dapat ditaburi
dengan dua gantang bidji2an.
33 Ia melonggokkan kaju bakar,
me-motong2 lembu-djantan itu serta
menaruhnja diatas kaju.
34 Maka ia berkata: "Isilah empat
tempajan dengan air dan tumpahkanlah
itu atas kurban bakar dan kaju itu".
Kemudian ia berkata: "Ulangilah itu!"
Setelah mereka mengulanginja, ia
lalu berkata: "Sekarang untuk ketiga
kalinja!" Dan mereka berbuat untuk
ketiga kalinja.
35 Air itu berlelehan dikeliling mesbah
itu sehingga djuga selokan itu diisi
penuh dengan air.
36 Pada waktu persembahan
disampaikan, nabi Elija mendekat
dan berkata: "Jahwe, Allah Ibrahim,
Ishak dan Israil, semoga pada hari ini
diakuilah, bahwa Engkaulah Allah di
Israil, bahwa aku ini abdiMu dan bahwa
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aku membuat kesemuanja ini atas
sabdaMu.
37 Djawablah kepadaku, ja Jahwe,
djawablah kepadaku, agar rakjat ini
mengetahui, bahwa Engkau, Jahwe,
adalah Allah dan bahwa Engkaulah, jang
membalikkan hati mereka kembali!"
38 Maka djatuhlah api Jahwe dan makan
habis kurban bakar, kaju, batu dan debu.
Bahkan air diselokanpun didjilatnja
habis.
39 Ketika seluruh rakjat melihat itu,
mereka lalu meniarap dan berkata:
"Jahwelah Allah! Jahwelah Allah!"
40 Maka kata Elija kepada mereka:
"Peganglah nabi2 Ba'al itu! Tak
seorangpun dari antara mereka boleh
lepas!" Mereka lalu memegang nabi2
itu dan Elija menjuruh orang membawa
mereka keanak-sungai Kisjon. Ia lalu
menjembelih mereka disana.
41 Kata Elija kepada Ahab: "Naiklah,
makan dan minum, sebab aku
mendengar gemuruh hudjan lebat".
42 Maka Ahab naik hendak makan dan
minum. Tetapi Elija mendaki puntjak
gunung Karmel, membungkuk sampai
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ketanah serta menaruh mukanja
di-tengah2 lututnja.
43 Lalu ia berkata kepada pelajannja:
"Naiklah dan pandanglah kearah laut!
Ia naik serta memandang, lalu berkata:
"Tidak ada apa2!" Maka kata Elija:
"Kembali lagi, sampai tudjuh kali!"
44 Dan pada ketudjuh kalinja ia berkata:
"Lihat, awan ketjil sebesar tapak tangan
orang naik dari laut!" Maka kata Elija:
"Naiklah dan katakanlah kepada Ahab:
'Siapkanlah kereta baginda dan turunlah,
supaja baginda djangan terhalang oleh
hudjan!".
45 Tiba2 udara redup karena awan dan
angin ribut, maka turunlah hudjan besar.
Ahab naik keatas keretanja dan pergi ke
Jizre'el.
46 Tetapi tangan Jahwe ada atas Elija.
Ia menjingsingkan badjunja lalu berlari
didepan Ahab, sampai kedjalan masuk
Jizre'el.
1 Maka Ahab memberitahukan
kepada Izebel segala sesuatu,
jang telah diperbuat Elija dan bahwa ia
telah membunuh semua nabi dengan
pedang.
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lalu mengutus seorang pesuruh
kepada Elija dengan pesan ini: "Semoga
dewa2 berbuat ini dan menambahkan
itu (kepadaku), kalau2 esok pada saat
jang sama ini aku tidak menjamakan
njawamu dengan njawa salah seorang
dari antara mereka itu!"
3 Maka (Elija) ketakutan. Ia bangkit, lalu
pergi untuk menjelamatkan hidupnja.
Ia tiba di Beer-Sjeba', jang termasuk
wilajah Juda, dan meninggalkan
pelajannja disitu.
4 Adapun ia sendiri masuk gurun sehari
perdjalanan djauhnja. Setibanja disana,
ia lalu duduk dibawah pohon dadap dan
bermohon, supaja mati sadja. Katanja:
"Sudah tjukuplah sekarang, ja Jahwe!
Ambillah njawaku, sebab aku ini tidak
lebih baik daripada nenek-mojangku".
5 Ia lalu berbaring dan djatuh tertidur.
Tetapi, lihatlah, seorang malaekat
menjentuh dia dan berkata kepadanja:
"Bangun dan makanlah!"
6 Ia menoleh dan disebelah kepalanja
ada roti tampang dan sebuah gamuh
berisi air. Ia makan dan minum, lalu
berbaring lagi.
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kembalilah malaekat Jahwe itu
untuk kedua kalinja, ia menjentuh dia
serta berkata: "Bangun dan makanlah!
Kalau tidak, nanti perdjalanan itu terlalu
djauh bagimu!"
8 Lalu ia bangun, makan dan minum
dan dengan dikuatkan makanan itu ia
berdjalan empatpuluh hari empatpuluh
malam sampai kegunung Allah, jakni
Horeb.
9 Disana ia masuk kedalam gua itu dan
bermalam disitu. Maka sabda Jahwe
disampaikan kepadanja. Ia berfirman
kepadanja: "Mau apa engkau disini,
Elija?"
10 Sahutnja: "Sangat tjemburulah aku
ini karena Jahwe, Allah Balatentara.
Sebab bani Israil telah meninggalkan
perdjandjianMu dan telah meruntuhkan
mesbah2Mu serta membunuh nabi2Mu
dengan pedang. Tinggallah aku seorang
diri, dan mereka mentjari2 njawaku
djuga".
11 Tetapi (Jahwe) berfirman kepadanja:
"Ajuh keluarlah dan berdirilah diatas
gunung dihadapan hadirat Jahwe!"
Dan lihatlah, Jahwe berlalu! Ada angin
ribut jang besar lagi hebat, hingga
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gunung-gemunung berbelah dan wadas
terpetjah dihadapan hadirat Jahwe,
tetapi Jahwe tidak berada dalam angin
ribut itu. Angin ribut disusul gempa
bumi, tetapi Jahwe tidak berada djuga
didalam gempa bumi itu.
12 Gempa bumi itu disusul api, tetapi
Jahwepun tidak berada pula dalam api
itu. Api disusul dengan angin sepoi2
basa.
13 Demi didengar Elija, ia lalu
menjelubungi mukanja dengan
kampuhnja. Ia keluar dan berdiri pada
mulut gua. Tiba2 datanglah suara jang
berkata kepadanja: "Mau apa engkau
disini, Elija?"
14 Sahutnja: "Sangat tjemburulah aku
ini karena Jahwe, Allah Balatentara.
Sebab bani Israil telah meninggalkan
perdjandjianMu dan telah meruntuhkan
mesbah2Mu serta membunuh nabi2Mu
dengan pedang. Tinggallah aku seorang
diri, dan mereka men-tjari2 njawaku".
15 Maka berfirmanlah Jahwe kepadanja:
"Pergi dan kembalilah lewat djalan jang
sama digurun Damsjik. Engkau harus
pergi mengurapi Hazael mendjadi radja
atas Aram;
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Jehu bin Nimsji harus kauurapi
mendjadi radja atas Israel dan Elisja' bin
Sjafat dari Abel-Mehola harus kauurapi
djadi nabi akan gantimu.
17 Barang siapa luput dari pedang
Hazael, ia akan dibunuh oleh Jehu; dan
barang siapa luput dari pedang Jehu, ia
akan dibunuh oleh Elisjah.
18 Tetapi Aku akan menjisakan tudjuh
ribu orang di Israel, jaitu semua lutut
jang tidak bertelut dihadapan Ba'al dan
segala mulut jang tidak mentjium dia".
19 Ia lalu pergi dari sana dan mendapati
Elisja' bin Sjafat sedang membadjak
dengan duabelas pasang sapi. Ia
sendiri ada disamping pasang jang
keduabelas. Elija menghampiri dia, lalu
membabarkan kampuhnja diatas dia.
20 Segera Elisja' meninggalkan sapi2
itu dan menjusul Elija, lalu berkata:
"Perkenankanlah aku mentjium ibu bapa
dahulu; kemudian aku akan ikut tuan".
Sahutnja kepadanja: "Pergilah, tetapi
kembali lagi, perbuat apa gerangan aku
ini denganmu?"
21 Elisja lalu pergi kembali daripadanja,
mengambil sepasang sapi dan
mempersembahkannja. Dengan
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perkakas sapi ia memasak dagingnja
jang lalu diberikannja kepada anakbuahnja. Kemudian ia berangkat dan
mengikuti Elija sebagai pelajannja.
1 Ben-Hadad, radja Aram,
menghimpun seluruh angkatan
perangnja. Ada sertanja tigapuluh
radja, kuda dan kereta perang. Ia naik,
melingkari Sjomron dan menggempur
dia.
2 Ia mengutus pesuruh2 kedalam kota
kepada Ahab, radja Israil,
3 Untuk mengatakan kepadanja:
"Demikianlah titah Ben-Hadad: Perak
dan emas anda ada untuk beta; isteri2
dan putera2 anda jang tertampanpun
bagi beta!"
4 Radja Israil mendjawab: "Terdjadilah
seperti dititahkan seri baginda. Hamba
dan apa sadja jang ada pada hamba bagi
anda".
5 Tetapi pesuruh2 itu datang lagi dan
berkata: "Demikianlah titah Ben-Hadad:
'Beta telah mengutus pesan kepada
anda, supaja anda menjerahkan emas
dan perak anda, isteri2 dan putera2
anda.
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se-sungguh2nja esok pada
saat jang sama, beta akan mengutus
pendjawat2 beta kepada anda, untuk
menjelidiki rumah anda dan rumah
pendjawat2 anda. Barang apa jang
berharga bagi anda akan mereka raup
serta ambil".
7 Maka radja Israil menghimpun
segenap kaum tua2 negeri itu dan
berkata: "Ketahuilah dan lihatlah, bahwa
ia berniat djahat sadja. Ia menuntut
daripada beta isteri2 serta putera2 beta,
perak dan emas beta, dan itu tidak beta
tolak kepadanja".
8 Segenap kaum tua2 dan seluruh
rakjat lalu berkata kepadanja: "Djangan
mendengarkan dan djanganlah setudju!"
9 Karena itu berkatalah (Ahab) kepada
pesuruh2 Ben-Hadad: "Katakanlah
kepada seri baginda: 'Segala sesuatu
jang dituntut anda dari hamba semula,
hendak hamba perbuat, tetapi hal ini
tidak dapat hamba perbuat". Pesuruh2
itu pergi dan menjampaikan djawaban
itu.
10 Lalu Ben-Hadad mengutus pesan
ini kepadanja: "Semoga para dewata
berbuat ini dan menambahkan itu
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kepadaku, djika debu Sjomron sampai
tjukup untuk memenuhi genggaman
segala rakjat jang mengikuti aku!"
11 Tetapi radja Israil memberikan
djawaban ini: "Djangan bersoraklah
orang, jang mengenakan sabuk,
se-akan2 menanggalkan sabuknja!"
12 Demi mendengar kata itu - ia
sedang minum2 bersama radja2 didalam
pondok2 - Ben-Hadad lalu bertitah
kepada lasjkarnja: "Siaplah!" Maka
mereka ber-siap2 terhadap kota itu.
13 Maka datanglah seorang nabi
menghampiri Ahab, radja Israil, dan
berkata: "Demikianlah Jahwe bersabda;
"Sudahkah engkau melihat seluruh
chalaik jang besar itu? Lihatlah, pada
hari ini djuga mereka akan Kuserahkan
kedalam tanganmu. Maka engkau akan
mengetahui, bahwa Aku ini Jahwe'"
14 Kata Ahab: "Oleh siapa?" Sahutnja:
"Demikianlah Jahwe bersabda: 'Oleh
kaum teruna para hulubalang daerah'."
Lalu Ahab bertanja: "Siapakah jang
harus mulai bertempur?" Sahutnja:
"Engkau!"
15 Maka ia memeriksa kaum teruna
para hulubalang daerah, sedjumlah
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duaratus tigapuluh orang. Sesudah itu ia
memeriksa segenap rakjat, semua bani
Israil, sedjumlah tudjuh ribu orang.
16 Mereka keluar pada tengah hari,
sementara Ben-Hadad serta tigapuluh
radja jang bersekutu itu, minum2 sampai
mabuk dalam pondok2.
17 Kaum teruna para hulubalang
daerah keluar dahulu. Orang mengirim
kabar kepada Ben-Hadad untuk
memberitahukan kepadanja: "Ada
orang2 keluar dari Sjomron!"
18 Titahnja: "Djika mereka keluar
untuk minta berdamai, hendaklah kamu
pegang mereka hidup2; djika mereka
keluar untuk bertempur, hendaklah
mereka kamu pegang hidup2 djuga!"
19 Dalam pada itu keluarlah dari kota
itu kaum teruna para hulubalang daerah,
lalu angkatan perang menjusul mereka.
20 Dan masing2 memukul lawannja.
Aram lari dan orang2 Israil mengedjar
mereka. Ben-Hadad, radja Aram,
melepaskan dirinja (bersama dengan)
beberapa orang berkuda dengan naik
kuda.
21 Radja Israil lalu keluar, mengambil
kuda dan kereta perang serta
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mengenakan pukulan besar kepada
Aram.
22 Maka nabi itu menghampiri
radja Israil dan berkata kepadanja:
"Pulanglah sekarang. Tetapkanlah
hatimu, pertimbangkanlah serta lihatlah
baik2 apa jang harus kauperbuat.
Sebab setahun lagi radja Aram akan
mendatangi engkau pula".
23 Para pendjawat radja Aram berkata
kepadanja: "Dewa mereka adalah
dewa pegunungan. Itulah sebabnja
maka mereka menggagahi kita. Tetapi
djika kita bertempur dengan mereka
didataran, nistjaja kita akan menggagahi
mereka.
24 Hendaklah baginda berbuat begini:
petjatlah radja2 itu dan angkatlah
adipati2 akan ganti mereka.
25 Dan hendaklah baginda memilih
angkatan perang sebanjak jang telah
hilang dari pada baginda, dengan kuda
dan kereta perang jang sama banjaknja
djuga. Djika kita nanti bertempur dengan
mereka didataran, nistjaja kita akan
menggagahi mereka". Ia mendengar
suara mereka dan berbuat demikian.
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tahun jang berikut Ben-Hadad
memeriksa Aram, lalu naik ke Afek untuk
bertempur dengan Israil.
27 Setelah bani Israil diperiksa djuga dan
diberi perbekalan, mereka menjongsong
mereka. Ketika bani Israil berkemah
berhadapan dengan mereka itu, miriplah
mereka dengan dua kawanan kambing,
sementara Aram membandjiri negeri itu.
28 Maka pesuruh Allah menghampiri
radja Israil dan berkata: "Demikianlah
Jahwe bersabda: Karena orang2 Aram
mengatakan, bahwa Jahwe itu Allah
pegunungan dan bukan Allah lembah2,
dari sebab itulah chalaik jang besar itu
akan Kuserahkan kedalam tanganmu,
agar engkau mengetahui, bahwa aku ini
Jahwe'".
29 Tudjuh hari lamanja mereka itu
ber-hadap2an perkemahannja. Pada hari
ketudjuh petjahlah pertempuran dan
bani Israil memukul Aram, sebanjak
seratus ribu orang pasukan berdjalan
pada satu hari.
30 Sisanja lari kedalam kota Afek, tetapi
tembok merobohi duapuluh tudjuh ribu
orang, jang tersisa itu. Ben-Hadadpun
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lari dan masuk kekota itu, kedalam
suatu bilik jang terpentjil.
31 Maka kata para pendjawatnja
kepadanja: "Sungguh, kami telah
mendengar, bahwa para radja bangsa
Israil itu adalah radja jang murah
hati. Hendaknja kami mengenakan
karung pada pinggang dan tali kepada
kepala kami dan biarlah kami keluar
menghadap radja Israil. Boleh djadi ia
akan menghidupi baginda".
32 Mereka lalu mengikat pinggangnja
dengan karung dan kepalanja dengan
tali dan pergi menghadap radja Israil.
Mereka berkata: "Hamba baginda,
Ben-Hadad, berkata: Sudilah kiranja
menghidupi hamba". Ia bertanja:
"Adakah ia masih hidup? Ia adalah
saudaraku!"
33 Orang2 itu menganggap itu suatu
gelagat baik dan segera membenarkan
apa jang dikatakannja. Katanja:
"Benarlah, Ben-Hadad adalah saudara
baginda!" Sahutnja: "Pergilah dan
bawalah dia kemari!" Ketika Ben-Hadad
keluar kepadanja, ia mempersilakan
Ben-Hadad naik keatas keretanja.
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kata (Ben-Hadad) kepadanja:
"Kota2 jang dahulu diambil ajah beta
daripada ajah anda, hendak beta
kembalikan kepada anda. Dan lagi anda
boleh mengadakan perusahaan niaga
dikota Damsjik, sebagaimana dahulu
ajah beta mengadakannja di Sjomron".
"Dan beta akan membiarkan anda pergi
atas perdjandjian itu" (sahut radja
Israil). Lalu ia mengikat perdjandjian
dengannja dan membiarkan dia pergi.
35 Seorang daripada tjanterik nabi atas
sabda Jahwe berkata kepada temannja:
"Pukullah aku ini!" Tetapi orang itu
enggan memukul dia.
36 Ia lalu berkata kepadanja: "Karena
engkau tidak mendengarkan suara
Jahwe, maka engkau akan dipukuli
oleh seekor singa, setelah engkau
pergi daripadaku!" Baru sadja ia pergi
daripadanja, ia didapati oleh seekor
singa, jang menerkam dia.
37 Kemudian nabi tadi mendapati orang
lain dan berkata: "Pukullah aku ini!"
Maka orang itu memukulnja sampai
berluka.
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nabi itu pergi menunggu radja
ditengah djalan. Ia menjamarkan diri
dengan destar pada matanja.
39 Ketika radja berlalu, nabi itu
mendjerit kepada radja: "Ketika hamba
ini keluar kedalam pertempuran, maka
seseorang dari ikatan perang datang
membawa seorang kepada hamba
dengan berkata: "Djagalah orang ini!
Djika ia lenjap, maka njawamu mendjadi
ganti njawanja atau engkau harus
membajar sekentar perak.
40 Tetapi tengah hamba sibuk dengan ini
itu, orang itu tidak ada lagi". Sahut radja
kepadanja: "Itulah hukuman bagimu!
Engkau sendiri jang mendjatuhkannja!"
41 Seketika itu djuga nabi itu
menjingkap destar itu daripada matanja.
Maka radja Israil mengenali dia itu
seorang dari antara nabi2.
42 Lalu katanja kepada (radja):
"Demikianlah Jahwe bersabda: "Karena
engkau melepaskan orang jang sudah
Kuharamkan, maka njawamu mesti djadi
ganti njawanja dan rakjatmu djadi ganti
rakjatnja!'"
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Israil lalu pulang kerumahnja
dengan sendu dan geram dan ia tiba di
Sjomron.
1 Sesudah kedjadian2 itu
terdjadilah jang berikut ini.
Nabot, orang Jizre'el, mempunjai kebun
anggur, jang terletak di Jizre'el dekat
istana Ahab, radja Sjomron.
2 Ahab berbitjara dengan Nabot:
"Serahkanlah kebun-anggurmu
kepadaku. Aku hendak membuat itu
djadi taman sajuran, sebab letaknja
dekat rumahku. Akan gantinja aku
hendak memberikan kebun-anggur jang
lebih baik kepadamu; atau, djika engkau
lebih suka, uang harga belinja hendak
kuberikan kepadamu".
3 Tetapi sahut Nabot kepada Ahab:
"Didjauhkanlah kiranja daripada hamba
oleh Jahwe, akan menjerahkan kepada
baginda pusaka nenek-mojang hamba".
4 Ahab lalu masuk rumahnja dengan
sendu dan geram, karena apa jang
dikatakan kepadanja oleh Nabot, orang
Jizre'el itu dengan berkata: "Hamba
tidak akan menjerahkan pusaka nenekmojang hamba kepada baginda". Ahab

21

1 Raja-raja 21.5– 8

134

lalu berbaring dikatilnja, memalingkan
mukanja dan tidak mau makan apa2.
5 Kemudian datanglah Izebel, isterinja,
kepadanja dan berkata kepadanja:
"Mengapa gerangan hati baginda sendu
dan mengapa baginda tidak mau makan
apa2?"
6 Djawabnja kepadanja: "Aku sudah
berbitjara dengan Nabot, orang Jizre'el
itu dan berkata kepadanja: Serahkanlah
kebun-anggurmu kepadaku dengan
uang, atau djika engkau lebih ingin,
akan gantinja hendak kuberikan
kebun-anggur lain kepadamu'. Tetapi
ia menjahut: 'Hamba tidak akan
menjerahkan kebun-anggur hamba
kepada baginda!'"
7 Maka kata Izebel, isterinja, kepadanja:
"Ajuh, hendaknja baginda sekarang
mendjalankan hak keradjaan atas Israil!
Bangkitlah, makanlah sekadarnja dan
hendaknja hatimu senang! Akulah jang
akan memberikan kebun-anggur Nabot,
orang Jizre'el itu kepadamu!
8 Maka ia menulis surat2 atas nama
Ahab, jang dimeteraikannja dengan
teranja. Surat2 itu dikirimkannja kepada

1 Raja-raja 21.9–13

135

kaum tua2 dan bangsawan jang tinggal
sekota dengan Nabot.
9 Dalam surat2 itu ditulisnja:
"Permaklumkanlah suatu puasa dan
dudukkanlah Nabot didepan pada rakjat.
10 Berhadapan dengan dia dudukkanlah
dua orang risau, jang harus naik saksi
atas dia dengan berkata: 'Engkau telah
mengutuk Allah dan radja!' Lalu seretlah
dia keluar dan radjamlah dia sampai
mati".
11 Orang2 sekota, jaitu kaum tua2
dan bangsawan, jang tinggal sekota
dengannja, berbuat sesuai dengan
suruhan Izebel, sebagaimana tertulis
dalam surat tadi jang dikirimkannja
kepada mereka.
12 Mereka mempermaklumkan suatu
puasa dan mendudukkan Nabot didepan
pada rakjat.
13 Kemudian datanglah dua orang risau,
jang duduk berhadapan dengan dia.
Maka orang risau itu naik saksi atas
Nabot dihadapan rakjat, katanja: "Nabot
ini sudah mengutuk Allah dan radja!"
Ia lalu diseret keluar kota dan diradjam
sampai mati.
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mereka mengirimkan
kabar ini kepada Izebel: "Nabot sudah
diradjam dan sudah mati".
15 Demi Izebel mendengar, bahwa
Nabot sudah diradjam dan sudah mati, ia
lalu berkata kepada Ahab: "Bangkitlah,
milikilah kebun-anggur Nabot, orang
Jizre'el, jang tidak mau menjerahkan itu
kepadamu dengan uang. Sebab Nabot
itu sudah tidak hidup lagi, melainkan
sudah mati".
16 Demi Ahab mendengar, bahwa Nabot
sudah mati, ia lalu bangkit dan turun
kekebun-anggur Nabot, orang Jizre'el
itu, untuk memilikinja.
17 Maka sabda Jahwe disampaikan
kepada Elija, orang Tisjbe itu:
18 "Bangkitlah dan turunlah
mendapatkan Ahab, radja Israil di
Sjomron. Ia sedang berada didalam
kebun-anggur Nabot, kemana ia sudah
turun untuk memilikinja.
19 Katakanlah kepadanja: 'Demikianlah
Jahwe bersabda: Engkau sudah
membunuh dan maukah engkau
merampas djuga? Karena itu,
demikianlah Jahwe bersabda, dimana
andjing2 mendjilat darah Nabot,
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disitupun andjing2 akan mendjilat
darahmu djuga'".
20 Ahab berkata kepada Elija:
"Sudahkah engkau, hai seteruku,
mendapati aku lagi?" Sahutnja: "Betul,
aku mendapati engkau lagi. Karena
engkau telah menjerah untuk membuat
apa jang durdjana dalam pandangan
Jahwe,
21 maka Aku hendak mendatangkan
bentjana atas dirimu dan Aku akan
menjapu bersih keturunanmu. Aku akan
menumpas para lelaki dari keluarga
Ahab, baik budak maupun orang
merdeka di Israil.
22 Aku akan berbuat sama dengan
wangsamu seperti dengan wangsa
Jerobe'am bin Nebat dan seperti dengan
keluarga Ba'sja bin Ahia, karena engkau
telah menantang Aku serta membudjuk
Israil untuk berdosa.
23 Perihal Izebelpun Jahwe bersabda:
'Andjing2 akan makan Izebel dipadang
Jizre'el.
24 Barang siapa dari keluarga Ahab mati
didalam kota, ia akan dimakan andjing2,
dan barang siapa mati dipadang, ia akan
dimakan unggas diudara'".
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tak pernah ada orang
satupun seperti Ahab, jang menjerah
untuk membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe, karena
budjukan Izebel, isterinja.
26 Ia berkelakuan kedji sekali, karena
ia membuntuti berhala2, sama sekali
seperti telah diperbuat orang2 Amor,
jang sudah dienjahkan Jahwe dari
hadapan bani Israil.
27 Demi Ahab mendengar perkataan
itu, ia lalu menjobek pakaiannja,
mengenakan kain karung pada tubuhnja
dan berpuasa. Ia tidur djuga dengan
kain karung itu dan berkeliling dengan
murungnja.
28 Karena itu sabda Jahwe disampaikan
kepada Elija, orang Tisjbe itu:
29 "Sudahkah kaulihat, bahwa Ahab
telah merendahkan dirinja dihadapan
hadiratKu? Karena ia merendahkan
dirinja dihadapan hadiratKu, maka
bentjana itu tidak akan Kudatangkan
atas dirinja dimasa hidupnja, melainkan
pada masa puteranja bentjana itu akan
Kudatangkan atas wangsanja".
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tahun lamanja mereka
berdiam diri. Tak ada pertempuran
antara Aram dan Israil.
2 Tetapi pada tahun ketiga Josjafat,
radja Juda, turun kepada radja Israil.
3 Radja Israil berkata kepada para
pendjawatnja: "Kamu tahu bukan, bahwa
Ramot di Gile'ad, adalah kepunjaan kita,
tetapi kita berdiam sadja akan ganti
merebut (kota) itu dari genggaman radja
Aram!"
4 Maka ia bertanja kepada Josjafat:
"Maukah anda pergi serta beta untuk
menggempur Ramot di Gile'ad?" Sahut
Josjafat kepada radja Israil: "Beta dan
anda adalah satu, rakjat beta dan rakjat
anda adalah satu, kuda beta dan kuda
anda satu sama djua adanja!"
5 Namun kata Josjafat kepada radja
Israil: "Tetapi sudilah dahulu menanjai
Jahwe".
6 Radja Israil lalu menghimpun para
nabi, sedjumlah empat ratus orang, dan
ia bertanja kepada mereka: "Haruskah
aku pergi menggempur Ramot di Gile'ad
ataukah aku mesti biarkan sadja?"
Djawab mereka: "Naik sadjalah! Tuhan

22
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akan menjerahkannja kedalam tangan
radja!"
7 Tetapi Josjafat berkata: "Tiadakah lagi
disini seorang nabi Jahwe, jang dapat
kita tanjai?"
8 Sahut radja Israil kepada Josjafat:
"Masih ada satu orang, dengan
perantaraan siapa kita dapat menanjai
Jahwe, tetapi beta bentji kepadanja,
sebab satupun tiada jang baik, jang
dinubuatkannja mengenai diri beta,
melainkan jang djahat belaka, jaitu
Mikajehu bin Jimla". Tetapi Josjafat
berkata: "Hendaknja radja djangan
berkata begitu!".
9 Radja Israil lalu memanggil seorang
sida2 dan bertitah: "Bawalah segera
Mikajehu bin Jimla kemari!"
10 Radja Israil dan Josjafat, radja Juda,
sedang duduk dengan berdandanan
diatas tachtanja masing2 dilapangan
didepan pintu-gerbang Sjomron dan
semua nabi itu sedang mengigau
dihadapan mereka.
11 Sidkia bin Kena'ana membuat
tanduk2 besi bagi dirinja dan ia berkata:
"Demikianlah Jahwe bersabda: 'Dengan

1 Raja-raja 22.12–15

141

inilah engkau akan me-nanduk2 Aram
sampai binasa!'"
12 Dan nabi2 lainnja semua bernubuat
demikian, katanja: "Naiklah ke Ramot
di Gile'ad. Baginda akan berhasil! Jahwe
menjerahkan kota itu kedalam tangan
radja!"
13 Adapun pesuruh, jang pergi
memanggil Mikajehu itu, berkata
kepadanja: "Lihatlah, perkataan
nabi2 itu semuanja seia-sekata akan
keuntungan radja. Hendaknja perkataan
anda sama djuga dan hendaklah anda
mengatakan jang baik!"
14 Tetapi Mikajehu menjahut: "Demi
Jahwe hidup, jang disabdakan Jahwe
kepadaku, itulah jang akan kukatakan
djua!"
15 Ketika ia menghadap radja,
bertanjalah radja kepadanja: "Mikajehu,
haruskah kami pergi kekota Ramot di
Gile'ad untuk bertempur atau mestikah
kami membiarkan sadja?" Sahutnja
kepadanja: "Naiklah sadja ke Ramot
di Gile'ad! Baginda kan akan berhasil!
Jahwe toh menjerahkan kota itu kedalam
tangan radja!"
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radja berkata kepadanja:
"Berapa kali sadja aku mesti
mempersumpahkan dikau, supaja
djangan mengatakan sesuatu, selain
jang benar sadja atas nama Jahwe?"
17 Lalu katanja: "Aku telah melihat
seluruh Israil bertjerai-berai
dipegunungan, bagaikan kawanan
jang tidak ada gembala padanja Jahwe
telah berfirman: Mereka itu tidak
bertuan, mereka masing2 akan pulang
kerumahnja dengan selamat!"
18 Lalu kata radja Israil kepada Josjafat:
"Bukankah beta telah mengatakan
kepada anda, bahwa tidak satupun jang
baik, jang dinubuatkannja mengenai diri
beta, melainkan jang djahat belaka?"
19 (Mikajehu) menjambung: "Maka
itu dengarkanlah sabda Jahwe: Saja
telah melihat Jahwe bersemajam diatas
tachtaNja dan seluruh balatentara surga
berdiri dikanan-kiriNja.
20 Jahwe bertanja: 'Siapa mau melabui
Ahab, supaja ia naik dan rebah di Ramot
di Gile'ad?' Maka jang satu menjahut
begini dan jang lain begitu.
21 Achirnja tampillah Roh itu dan berdiri
dihadapan hadirat Jahwe seraja berkata:
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'Aku akan melabui dia!' Tanja Jahwe
kepadanja: 'Dengan apa?'
22 Djawabnja: 'Aku akan keluar dan
akan mendjadi roh pendusta didalam
mulut semua nabinja'. Maka Jahwe
berfirman: Engkau boleh melabui
dia. Dan engkau akan mampu djuga.
Keluarlah dan berbuat demikian!'
23 Nah, sekarang Jahwe telah menaruh
roh pendusta dalam mulut semua
nabi baginda ini, sebab Jahwe sudah
memutuskan untuk mendatangkan
bentjana atas diri baginda".
24 Lalu Sidkia bin Kena'ana menghampiri
Mikajehu dan menampar Mikajehu pada
rahangnja sambil berkata: "Mana boleh
roh Jahwe mundur daripadaku untuk
berbitjara denganmu!"
25 Sahut Mikajehu: "Sungguh, itu akan
kaulihat pada hari engkau masuk kebilik
terpentjil untuk menjembunjikan diri!"
26 Maka titah radja Israil: "Tangkaplah
Mikajehu itu dan bawalah dia kepada
komandan kota, Amon, dan kepada
pangeran Joasj.
27 Katakanlah kepada mereka: Beginilah
titah radja: 'Djebloskanlah orang ini
dalam pendjara dan berilah ia pelabur
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roti dan air jang terpotong; sampai aku
pulang dengan selamat!'"
28 Lalu kata Mikajehu: "Djika baginda
pulang dengan selamat, nistjaja Jahwe
tidak pernah bersabda dengan mulutku".
29 Radja Israil serta Josjafat, radja Juda,
lalu naik ke Ramot di Gile'ad.
30 Kata radja Israil kepada Josjafat:
"Beta akan menjamar untuk pergi
kepertempuran, tetapi anda hendaklah
mengenakan dandanan anda". Lalu
radja Israil menjamar dan pergi
kepertempuran.
31 Radja Aram telah memerintahkan
kepada ketigapuluh dua punggawa
kereta perangnja: "Kamu djangan
bertempur entah dengan jang ketjil
entah dengan jang besar, melainkan
hanjalah dengan radja Israil sendiri!"
32 Ketika para punggawa kereta perang
melihat Josjafat, mereka berkata: "Itu
dia radja Israil Mereka mengelilinginja
untuk menjerang. Tetapi Josjafat
meneriakkan pekik perdjuangannja.
33 Segera setelah punggawa2 kereta
perang itu melihat, bahwa dia itu
bukan radja Israil, mereka lalu mundur
daripadanja.
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pada itu seseorang
merentangkan busurnja tanpa
membidik dan ia mengenai radja Israil
antara sandang dan lemenanja. Maka
titah radja kepada pengemudi keretanja:
"Singkirkanlah dan bawalah aku keluar
dari medan perang ini, sebab aku luka
parah!"
35 Tetapi pertempuran tengah hebat2nja
pada hari itu dan radja dengan disokong
orang berdiri tegak diatas keretanja
berhadapan muka dengan Aram. Petang
harinja ia mati. Darah dari lukanja
mengalir kelengkungan keretanja.
36 Pada waktu matahari terbenam,
tersebarlah teriak diperkemahan:
"Ajuh, masing2 kekotanja dan masing2
kenegerinja!"
37 Radja itu sudah meninggal
dan setibanja di Sjomron, ia lalu
dimakamkan di Sjomron.
38 Ketika kereta itu dibilas didalam
kolam Sjomron, andjing2 mendjilat
darahnja dan pelatjur2 mandi didalam
(kolam) itu sesuai dengan sabda Jahwe,
jang telah dikatakanNja.
39 Lain2nja dari kisah Ahab dan segala
sesuatu jang telah diperbuatnja, rumah

1 Raja-raja 22.40–45

146

gading jang telah dibangunnja serta
segala kota jang dibangunnja, bukankah
kesemuanja itu tertulis dalam kitab
tawarich radja2 Israil?
40 Ahab berbaring serta nenekmojangnja dan Ahazjahu, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
41 Josjafat, putera Asa, mendjadi radja
atas Juda dalam tahun keempat Ahab,
radja Israil.
42 Josjafat berusia tigapuluh lima tahun,
ketika ia naik tachta. Ia meradja di
Jerusjalem selama duapuluh lima tahun.
Ibunja bernama 'Azuba binti Sjilhi.
43 Ia melandjutkan sepenuhnja djalan
Asa, ajahnja, tanpa menjimpang
daripadanja. Ia membuat apa jang lurus
dalam pandangan Jahwe. (22-44) Hanja
bukit2 angkar tidak didjauhkan. Rakjat
masih djua mempersembahkan kurban
dan membakar dupa dibukit2 angkar.
44 (22-45) Josjafat hidup berdamai
dengan radja Israil.
45 (22-46) Lain2nja dari kisah Josjafat,
perkasaan jang dikerdjakannja serta
pertempuran jang diadakannja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
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Ia menjapu sisa pelatjur
sutji, jang masih tertinggal pada djaman
Asa, ajahnja, dari negeri.
47 (22-48) Adapun di Edom tidak ada
radja, hanja ada wali radja.
48 (22-49) Adapun Josafat membuat
kapal2 Tarsjisj, jang harus berlajar ke
Ofir untuk mengambil emas. Tetapi itu
tidak djadi, karena kapal2 itu hantjur di
'Esjon-Geber
49 (22-50) Waktu itu Ahazjahu, putera
Ahab, berkata kepada Josjafat: "Biarlah
anak-buah beta ikut berlajar dengan
kapal2 itu bersama dengan anak-buah
anda". Tetapi Josjafat tidak mau.
50 (22-51) Josjafat berbaring serta
nenek-mojangnja dan dimakamkan
serta nenek-mojangnja di Kota Dawud,
mojangnja. Joram, puteranja, mendjadi
radja akan gantinja.
51 (22-52) Ahazjahu, putera Ahab,
mendjadi radja atas Israil di Sjomron
dalam tahun ketudjuhbelas Josjafat,
radja Juda. Ia meradja atas Israil selama
dua tahun.
52 (22-53) Ia membuat apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe
dan melandjutkan djalan ajahnja dan
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djalan ibunja serta djalan Jerobe'am bin
Nebat, jang telah membudjuk Israil akan
berdosa.
53 (22-54) Ia berbakti kepada Ba'al dan
bersembah kepadanja. Ia menantang
Jahwe, Allah Israil, sama sekali seperti
telah diperbuat ajahnja.

2 Raja-raja
1 Sesudah

Ahab mangkat, maka
Moab mendurhaka terhadap Israil.
2 Ahazjahu terdjatuh dari langkan
bilik-sotohnja di Sjomron hingga sakit
keras. Ia mengutus pesuruh2 dengan
berpesan kepada mereka: "Pergilah
menanjai Ba'al-Zebub, dewa 'Ekron,
adakah aku akan sembuh dari penjakit
ini".
3 Tetapi malaekat Jahwe bersabda
kepada Elija, orang Tisjbe itu:
"Berangkatlah dan naik menjongsong
pesuruh2 radja Sjomron dan bersabdalah
kepada mereka: Tiadakah Allah di Israil,
maka kamu pergi menanjai Ba'al-Zebub,
dewa 'Ekron?
4 Dari sebab itu, demikianlah Jahwe
bersabda, dari pembaringan jang kau
naiki itu, engkau tidak akan turun lagi.
Sudah pastilah engkau akan mati!'" Elija
lalu pergi.
5 Ketika pesuruh2 itu kembali
kepadanja, maka (radja) bertanja

1
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kepada mereka: "Bagaimana ini, kamu
sudah kembali?"
6 Sahut mereka kepadanja: "Adalah
seseorang naik menjongsong kami
serta berkata kepada kami: Pergilah
dan kembalilah kepada radja, jang
sudah mengutus kamu, dan katakanlah
kepadanja: Demikianlah Jahwe
bersabda: Tiadakah Allah di Israil, maka
engkau mengutus orang untuk menanjai
Ba'al-Zebub, dewa 'Ekron? Dari sebab
itu, dari pembaringan jang kau naiki
itu, engkau tak akan turun lagi. Sudah
pastilah engkau akan mati!"
7 Ia lalu bertanja kepada mereka:
"Bangsa mana orang itu, jang
menjongsong kamu serta mengatakan
itu kepadamu?"
8 Sahut mereka kepadanja: "Orang itu
beramus dan bertjawat kulit". Maka kata
radja: "Dia itu Elija, orang Tisjbe itu!"
9 Ia lalu mengutus pemimpin limapuluh
orang serta anak-buahnja kepada Elija.
Ia naik kepadanja - Elija kan duduk
diatas puntjak gunung - dan berkata
kepadanja: "Hai pesuruh Allah, titah
radja: Turunlah!"
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Elija dengan berkata kepada
pemimpin limapuluh orang itu: "Djika
aku ini sungguh pesuruh Allah biarlah
api turun dari langit dan makan habis
engkau dan kelimapuluh orang itu!"
Maka turunlah api dari langit dan makan
habis dia dan kelimapuluh orangnja.
11 Kembali radja mengutus pemimpin
limapuluh orang jang lain serta anakbuahnja kepadanja. Ia angkat bitjara,
katanja: "Hai pesuruh Allah titah radja:
Turunlah segera!"
12 Djawab Elija dengan berkata
kepadanja: Djika aku ini sungguh
pesuruh Allah, biarlah api turun dari
langit dan makan habis engkau dan
kelimapuluh orangmu!" Maka turunlah
api Allah dari langit dan makan habis dia
dan kelimapuluh orangnja.
13 Kembali radja mengutus pemimpin
limapuluh orang jang ketiga serta
anak-buahnja. Tetapi setelah pemimpin
limapuluh orang jang ketiga itu naik
dan tiba diatas, ia lalu bertelut lutut
dihadapan Elija dan bermohon dengan
hangat kepadanja sambil berkata
kepadanja: "Ah pesuruh Allah, semoga
hidupku dan hidup kelimapuluh orang
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itu, hamba2 tuan ini, berharga dalam
pandangan tuan!
14 Lihatlah, api sudah turun dari langit
serta makan habis kedua pemimpin
itu serta kelimapuluh orangnja dahulu.
Ah, semoga hidupku berharga dalam
pandangan tuan!"
15 Maka bersabdalah malaekat Jahwe
kepada Elija: "Turunlah bersama dengan
dia! Djangan takut kepadanja!" Ia lalu
bangkit dan turun sertanja kepada radja.
16 Ia berkata kepadanja: "Demikianlah
Jahwe bersabda: 'Karena engkau sudah
mengutus pesuruh2 untuk menanjai
Ba'al-Zebub, dewa 'Ekron - Tiadakah
Allah di Israil, jang dapat ditanjai? - dari
sebab itu engkau tidak akan turun dari
pembaringan, jang telah kau naiki itu.
Sudah pastilah engkau akan mati!,'
17 Maka (radja) mangkat sesuai dengan
sabda Jahwe, jang telah dikatakan Elija.
Joram mendjadi radja akan gantinja
dalam tahun kedua Joram, putera
Josjafat, radja Juda. Sebab (Ahazjahu)
tidak berputera.
18 Lain2nja dari kisah Ahazjahu dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
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bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Israil?
1 Sekali peristiwa, ketika Jahwe
hendak menaikkan Elija kesurga
dalam taufan, maka Elija dan Elisja'
pergi dari Gilgal.
2 Kata Elija kepada Elisja: "Tinggallah
disini, sebab Jahwe telah mengutus aku
ke Betel". Sahut Elisja': "Demi Jahwe
hidup dan bapak sendiri hidup: aku
tidak akan meninggalkan bapak!" Ketika
mereka sudah turun ke Betel,
3 keluarlah para tjanterik nabi, jang
ada di Betel, kepada Elisja' dan
berkata kepadanja: "Tahukah engkau,
bahwa pada hari ini djuga Jahwe akan
mengambil tuanmu diatas kepalamu?"
Sahutnja: "Aku djuga tahu, tenanglah
sadja!"
4 Kemudian kata Elija kepadanja:
"Elisja', tinggallah disini, sebab Jahwe
telah mengutus aku ke Jeriho". Sahutnja:
"Demi Jahwe hidup dan bapak sendiri
hidup: aku tidak akan meninggalkan
bapak". Ketika mereka tiba di Jeriho,
5 datanglah para tjanterik nabi jang
ada di Jeriho, menghampiri Elisja' dan
berkata kepadanja: "Tahukah engkau,

2

2 Raja-raja 2.6–9

6

bahwa pada hari ini djua Jahwe akan
mengambil tuanmu diatas kepalamu?"
Sahutnja: "Aku djuga sudah tahu,
tenanglah sadja!"
6 Kemudian kata Elisja' kepadanja
"Tinggallah disini, sebab Jahwe telah
mengutus aku kesungai Jarden".
Sahutnja: "Demi Jahwe hidup dan
bapak sendiri hidup: aku tidak akan
meninggalkan bapak!" Lalu ke-dua2nja
pergi ber-sama2.
7 Limapuluh orang dari antara para
tjanterik nabi pergi djuga, tetapi
mereka berdiri dalam djarak jang djauh,
sementara kedua orang itu berhenti
ditepi sungai Jarden.
8 Maka Elija mengambil kampuhnja,
menggulung itu dan menjabat air
dengannja. Air itu terbelah dua,
disebelah sana dan disebelah sini, lalu
kedua2nja menjeberang dipaluh jang
kering itu.
9 Setelah mereka menjeberang,
lalu berkatalah Elija kepada Elisja':
"Mohonlah apa jang harus kuperbuat
untukmu, sebelum aku diambil
daripadamu". Sahut Elisja': "Biarlah dua
bagian roh bapak atas diriku".
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Elija: "Beratlah saja jang
kaumohon itu. Tetapi djika engkau
melihat aku, sementara aku diambil
daripadamu, nistjaja akan terdjadilah
demikian padamu. Djika tidak, maka
tidaklah akan terdjadi".
11 Tengah mereka ber-djalan2 terus
sambil ber-tjakap2, tiba2 adalah kereta
berapi dengan kuda berapi, jang
memisahkan mereka satu sama lain.
Elija naik kelangit dalam taufan.
12 Elisja' melihat itu, lalu berteriak:
"Bapak, ja bapakku, perkeretaan Israil
dan perkudaannja!" Kemudian ia tidak
melihat dia lagi. Ia lalu memegang
pakaiannja dan menjobeknja mendjadi
dua sobekan.
13 Ia memungut kampuh Elija, jang
terdjatuh daripadanja, lalu kembali dan
berdiri dibibir sungai Jarden.
14 Ia mengambil kampuh Elija itu dan
menjabat air dengannja, tetapi airnja
tidak terbelah. Maka ia berkata: "Dimana
gerangan Jahwe, Allah Elija?". Lalu ia
menjabat air itu dan air itu terbelah dua,
disebelah sana dan disebelah sini, lalu
Elisja' menjeberang.
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para tjanterik nabi, jang
berada di Jeriho, dari djauh melihat
itu, mereka lalu berkata: "Roh Elaja
hinggap atas diri Elisja'!" Mereka
datang menjongsong dia dan bersudjud
dihadapannja.
16 Mereka lalu berkata kepadanja:
"Diantara hamba2 ini ada limapuluh
orang jang gagah-berani. Biarlah mereka
itu mentjari tuanmu, kalau2 ia diangkat
roh Jahwe dan ditjampakkanNja diatas
salah satu gunung atau didalam salah
satu lembah. Tetapi ia menjahut:
"Djangan mengutus seseorang!"
17 Ketika mereka men-desak2 dia
sampai ia malu, lalu berkatalah ia:
"Utuslah mereka!" Mereka mengutus
kelimapuluh orang itu, jang mentjari
selama tiga hari. Tetapi mereka tidak
mendapati dia.
18 Setelah mereka kembali kepadanja,
sementara ia masih berada di Jeriho,
berkatalah ia kepada mereka: "Bukankah
sudah kukatakan, supaja kamu djangan
pergi?"
19 Adapun orang2 kota itu berkata
kepada Elisja': "Lihatlah, kota ini baik
letaknja, seperti tuan lihat sendiri, tetapi
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airnja buruk dan tanahnja menjebabkan
keguguran".
20 Sahutnja: "Ambilkanlah aku
piring jang baru dan tarulah garam
didalamnja!" Mereka mengambil piring
itu.
21 Ia lalu keluar ke pantjaran air dan
melemparkan garam itu kedalamnja
sambil berkata: "Demikianlah Jahwe
bersabda: 'Aku menjehatkan air itu.
Tak akan datang lagi kematian dan
keguguran daripadanja'".
22 Maka sehatlah air itu hingga hari ini,
sesuai dengan perkataan Elisja', jang
telah dikatakannja.
23 Dari sana ia naik ke Betel. Tengah
ia naik kesana, keluarlah anak2 muda
dari kota jang mengedjeki dia dengan
berkata: "Ajuh, naiklah, si gundul,
naiklah, si gundul!"
24 Elisja' menoleh dan melihat mereka,
lalu ia mengutuk mereka demi nama
Jahwe. Maka datanglah dua induk
beruang dari hutan jang me-ngojak2kan
empatpuluh dua anak dari antara
mereka.
25 Dari sana ia pergi kegunung Karmel
dan dari situ kembali ke Sjomron.

2 Raja-raja 3.1–7
1 Joram,
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putera Ahab, mendjadi
radja atas Israil dalam tahun
kedelapanbelas Josjafat, radja Juda. Ia
meradja selama duabelas tahun.
2 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, tetapi tidak seburuk
ibu-ajahnja. Ia mendjauhkan tugu
angkar Ba'al, jang sudah dibuat ajahnja.
3 Hanja ia tetap melekat pada dosa2
jang sudah diperbuat Israil atas
budjukan Jerobe'am bin Nebat dan ia
tidak mendjauhinja.
4 Adapun Mesja', radja Moab itu pemiara
domba dan ia harus membajar upeti
seratus ribu ekor anak domba dan bulu
seratus ribu ekor domba djantan kepada
radja Israil.
5 Tetapi setelah Ahab mangkat, radja
Moab lalu mendurhaka terhadap radja
Israil.
6 Pada masa itu radja Joram keluar dari
Sjomron dan memeriksa seluruh Israil.
7 Iapun mengirimkan pesan ini kepada
Josjafat radja Juda: "Radja Moab sudah
mendurhaka terhadap beta. Maukah
anda pergi serta beta lawan Moab untuk
bertempur?" Sahutnja: "Beta akan naik
djuga! Beta dan anda adalah satu, rakjat

3
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beta dan rakjat anda adalah satu dan
kuda beta dan kuda anda satu sama
djua adanja".
8 Ia menjambung pula: "Liwat djalan
mana kita hendak naik?" Sahutnja:
"Liwat djalan gurun Edom".
9 Maka pergilah radja Israil bersama
dengan radja Juda dan radja Edom.
Tetapi setelah mereka berdjalan keliling
tudjuh hari lamanja, maka bala dan
hewan, jang ikut mereka, kekurangan
air.
10 Lalu berkatalah radja Israil: "Wai!
Jahwe telah memanggil ketiga radja ini
untuk menjerahkannja kedalam tangan
Moab!"
11 Tetapi Josjafat bertanja: "Tiadakah
lagi disini seorang nabi Jahwe,
supaja kita menanjai Jahwe dengan
perantaraannja?" Maka salah seorang
pendjawat radja Israil menjahut,
katanja: "Disini adalah Elisja' bin Sjafat,
jang dahulu menuangkan air atas tangan
Elija".
12 Maka Josjafat berkata: "Padanjalah
ada sabda Jahwe". Radja Israil maupun
Josjafat dan radja Edom lalu turun
kepada Elisja'.
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Elisja' berkata kepada radja
Israil: "Apakah gerangan aku kenamengena denganmu? Pergilah kepada
nabi2 ajahmu dan ibumu!" Sahut radja
Israil kepadanja: "Tidak! Soalnja, Jahwe
sudah memanggil ketiga radja ini untuk
menjerahkannja kedalam tangan Moab".
14 Lalu sahut Elisja': "Demi Jahwe
Allah Balatentara hidup, jang abdiNjalah
aku ini, kalau aku tidak ingat akan
Josjafat, radja Juda, nistjaja aku tidak
mengindahkan dikau atau memandang
engkau.
15 Tetapi ambilkanlah aku orang jang
pandai memetik dawai". Dan terdjadilah,
ketika si pandai itu mulai memetik, maka
tangan Jahwe ada atas dia.
16 Ia berkata: "Demikianlah Jahwe
bersabda: 'Buatlah parit2 dalam lembah
ini!'
17 Sebab beginilah Jahwe bersabda:
'Kamu tidak akan melihat angin dan
tidak akan melihat hudjan, namun
lembah ini akan dipenuhi dengan air,
sehingga kamu dan balamu serta hewan
dapat minum'.
18 Dan ini hanja perkara ketjil sadja
dalam pandangan Jahwe. Ia akan
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menjerahkan djuga Moab kedalam
tanganmu.
19 Kamu akan memukul segala kota
berbenteng, menebang semua pohon
buah2an, menumpat segala mata-air
dan merusakkan segala ladang jang baik
dengan batu".
20 Pada pagi harinja, waktu
persembahan disampaikan, tiba2
datanglah air dari djurusan Edom dan
mengisi seluruh daerah itu.
21 Ketika seluruh Moab mendengar,
bahwa radja2 itu sudah naik akan
bertempur dengan mereka, mereka
lalu mengerahkan semua orang jang
bersendjata dan mereka berdiri pada
perbatasan.
22 Ketika mereka pagi2 bangun dan
matahari menjinari air itu, maka orang2
Moab melihat dari kedjauhan air itu
merah warnanja seperti darah.
23 Maka kata mereka: "Itu darah!
Sudah barang tentu radja2 itu sudah
bunuh-membunuh serta memukul satu
sama lain! Sekarang, hai Moab, ajuh
men-djarah2!"
24 Tetapi ketika mereka sampai
keperkemahan Israil, bangkitlah Israil
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dan memukul Moab, sehingga mereka
itu lari dari hadapannja. Sambil semakin
madju (Israil) memukul Moab.
25 Kota2nja diruntuhkan dan mereka
masing2 melempari ladang2 jang baik
dengan batu, segala mata-air ditumpat
dan segala pohon buah2an ditebang.
Achirnja tinggallah Kir-ha-Reset sadja.
Para pengumban mengepung kota itu
dan mengumbaninja.
26 Ketika radja Moab melihat, bahwa
pertempuran terlalu berat baginja, maka
ia mengambil sertanja tudjuh ratus
orang jang menghunus pedang, untuk
meretas menudju ke radja Aram, tetapi
tak berhasillah mereka.
27 Lalu ia mengambil anaknja jang
sulung, jang akan menggantikan dia
sebagai radja, dan menjampaikannja
sebagai kurban bakar diatas tembok.
Maka murka besar mendatangi Israil,
sehingga mereka mundur daripadanja
dan kembali kenegerinja.
1 Sekali peristiwa, salah seorang dari
isteri2 tjanterik nabi berseru kepada
Elisja', katanja: "Hamba tuan, suamiku,
telah mati dan tuan sendiri tahu, bahwa
hamba tuan ini adalah orang jang takut

4
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akan Jahwe. Nah, sekarang datanglah
seorang piutang akan mengambil kedua
kanak2ku akan budaknja".
2 Maka kata Elisja' kepadanja:
"Apakah dapat kuperbuat untukmu?
Beritahukanlah kepadaku, ada apa
padamu?" Sahutnja: "Pada sahaja tuan
ini tidak ada apa2 selain minjak segutji".
3 Lalu berkatalah Elisja': "Pergilah dan
minta bedjana2 bagimu dari luar pada
segala tetanggamu, bedjana2 jang
kosong dan tidak sedikit.
4 Kemudian masuklah dan tutuplah
pintu dibelakang dirimu serta anak2mu.
Tuangilah semua bedjana itu dan
sisihkanlah jang sudah penuh".
5 (Wanita) itu lalu pergi daripadanja,
menutup pintu dibelakang dirinja
serta anak2nja. Mereka mengundjuk
kepadanja dan ia menuang.
6 Ketika bedjana2 itu sudah penuh, ia
lalu berkata kepada anaknja: "Undjuklah
lagi kepadaku!" Tetapi ia menjahut
kepadanja: "Tidak ada bedjana lagi!"
Maka minjak berhenti.
7 Ia pergi memberitahukan hal itu
kepada pesuruh Allah, jang lalu berkata:
"Pergilah dan djuallah minjak itu.
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Lunasilah utangmu dan dari sisanja
engkau dan anak2mu dapat hidup".
8 Pada suatu hari Elisja' lewat Sjunem.
Disitu adalah seorang wanita besar, jang
mempersinggahkan dia untuk makan.
Kemudian tiap2 kali ia lewat situ, ia
singgah padanja untuk makan.
9 (Wanita) itu berkata kepada suaminja:
"Lihatlah, aku jakin, bahwa orang jang
selalu liwat pada kita itu, adalah pesuruh
Allah jang sutji.
10 Baiklah kita buatkan dia suatu biliksotoh bertembok jang ketjil. Didalamnja
kita taruh katil, medja, kursi dan dian.
Kalau ia singgah lagi pada kita, maka
dapatlah ia mengasingkan dirinja disitu.
11 Ketika Elisja' pada suatu hari singgah
lagi disitu, ia mengasingkan dirinja
kedalam bilik-sotoh itu dan tidur disana.
12 Maka berkatalah ia kepada Gehazi,
pelajannja: "Panggillah wanita Sjunem
itu!" Sesudah wanita itu dipanggilnja,
lalu ia berdiri didepannja.
13 Elisja' menjuruh dia: "Katakanlah
kepadanja: 'Sungguh, engkau sudah
ber-susah2 sedemikian untuk kami. Nah,
apakah dapat kami perbuat untukmu?
Dapatkah orang berbitjara bagimu pada
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radja atau panglima tentara'". Tetapi
sahutnja: "Aku ini tinggal di tengah2
kaum-karabatku".
14 Lalu Elisja' menjambung: "Adakah
sesuatu jang lain, jang dapat kamu
perbuat untuknja?" Gehazi menjahut:
"Sajang, ia tidak beranak, dan suaminja
sudah tua".
15 Maka kata Elisja': "Panggillah dia!"
Dan setelah dipanggilnja, ia lalu berdiri
dipintu.
16 Kata Elisja': "Tahun depan, pada
musim seperti ini, engkau akan
membelai seorang kanak2". Sahutnja:
"Djangan begitu, tuan, pesuruh Allah.
Tuan djangan membohongi sahaja tuan!"
17 Tetapi hamillah wanita itu dan dalam
tahun berikutnja, pada musim jang
sama, ia melahirkan seorang anak,
sebagaimana telah dikatakan Elisja'
kepadanja.
18 Kanak2 itu mendjadi besar dan pada
suatu hari ia keluar kepada bapaknja
pada para penuai.
19 Katanja kepada bapaknja: "Aduh,
kepalaku, kepalaku! Maka bapaknja
menjuruh seorang budjang: "Bawalah
dia kepada ibunja!"
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diangkat olehnja, dan dibawa
kepada ibunja. Ia duduk diatas lutut
ibunja hingga tengah hari, lalu mati.
21 Ibunja naik keatas, membaringkan
anaknja diatas katil pesuruh Allah, lalu
menutup pintu dibelakangnja dan keluar.
22 Ia memanggil suaminja dan berkata:
"Suruhlah salah seorang pelajan
kepadaku dengan seekor keledai betina.
Aku mau segera pergi kepada pesuruh
Allah dan akan (lekas) kembali".
23 Suaminja bertanja: "Untuk apa
engkau mau pergi kepadanja hari ini? Ini
kan bukan bulan baru atau hari Sabat!"
Tetapi ia menjahut: "Selamat tinggal!"
24 Ia memelanai keledai betina, lalu
berkata kepada pelajannja: "Terallah,
ajuh! Djangan melambatkan daku
diperdjalanan, selain bila kukatakan
kepadamu"!
25 Demikianlah ia berdjalan dan tiba
pada pesuruh Allah digunung Karmel.
Ketika pesuruh Allah melihat dia dari
djauh, lalu berkatalah ia kepada Gehazi,
pelajannja: "Lihatlah itu wanita Sjunem
disana!
26 Ber-gegas2lah menjambut dia dan
tanjakanlah kepadanja: "Selamatkah
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keadaan njonja? Selamatkah keadaan
suami njonja? Selamatkah keadaan
kanak2 itu?" Ia menjahut: "Selamat!"
27 Tetapi ketika ia sudah tiba pada
pesuruh Allah digunung, ia lalu
memegang kakinja. Gehazi menghampiri
hendak menjingkirkan dia. Tetapi
pesuruh Allah berkata: "Biarkanlah dia,
karena pahitlah hatinja. Dan lagi Jahwe
menjembunjikan hal itu bagiku dan tidak
memberitahukannja kepadaku".
28 Kemudian kata (wanita) itu: "Tuan,
pernahkah kupohon seorang anak
kepada tuan? Bukankah aku telah
berkata kepada tuan: Tuan djangan
membohongi aku?"
29 Lalu berkatalah Elisja' kepada Gehazi:
"Bersabuklah, ambillah batangku dalam
tanganmu dan pergilah! Djika engkau
bersua dengan seseorang, djangan
memberikan salam kepadanja, dan
djika seseorang memberikan salam
kepadamu, djangan mendjawab. Lalu
taruhlah batangku pada muka budak
itu!"
30 Tetapi ibu budak itu berkata: "Demi
Jahwe hidup dan tuan hidup, aku tidak
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akan meninggalkan tuan!" Maka (Elisja')
bangkit dan mengikuti dia.
31 Gehazi sudah mendahului mereka. Ia
sudah menaruh batangnja pada muka
budak, tetapi suara dan tanggapanpun
tidak datang2 djua. Karena itu ia
kembali untuk menjambut (Elisja'). Ia
memberitahukan kepadanja: "Budak itu
belum bangun djua!"
32 Elisja' masuk rumah, tetapi budak itu
sudah mati terbaring diatas katilnja.
33 Ia masuk (bilik), menutup pintu
dibelakang mereka berdua, lalu berdoa
kepada Jahwe.
34 Kemudian ia naik (tempat tidur) dan
membaringkan dirinja diatas kanak2
itu dengan menaruh mulutnja pada
mulut anak itu, matanja pada mata dan
tapaknja pada tapak, lalu meniarapkan
diri diatas (anak) itu. Maka daging
kanak2 itu mendjadi hangat.
35 (Elisja') lalu berdjalan mondarmandir dirumah itu dan lalu naik lagi
dan meniarapkan dirinja diatasnja pula.
Maka budak itu bersin sampai tudjuh kali
dan membuka matanja.
36 Elisja' memanggil Gehazi dan
menjuruh: "Panggillah wanita Sjunem
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itu!" Setelah ia dipanggil, lalu ia pergi
kepada Elisja'. Maka berkatalah ia
kepadanja: "Angkatlah anakmu itu!"
37 Wanita itu lalu menghampiri Elisja',
menjembah kakinja dan bersudjud.
Kemudian ia mengangkat anaknja, lalu
keluar.
38 Elisja' kembali ke Gilgal, sewaktu ada
kelaparan dinegeri. Tengah para tjanterik
nabi duduk dihadapannja, berkatalah ia
kepada pelajannja: "Pasanglah belanga
besar itu dan rebuslah hidangan bagi
para tjanterik nabi!"
39 Karena itu salah seorang keluar
kepadang untuk memungut sajuran. Ia
mendapat sulur2an dan memungut dari
padanja buah hantal liar, sampai sekain
penjandang penuh. Setelah ia pulang ia
lalu meng-iris2 itu kedalam belanga itu,
sebab orang tidak mengenalnja.
40 Itu lalu dituangkan kepada orang itu
untuk dimakan. Tetapi segera setelah
mereka mulai makan dari hidangan
itu, mereka mendjerit serentak: "Maut
didalam belanga, hai pesuruh Allah!"
Maka mereka tidak dapat makan lagi.
41 Tetapi (Elisja') berkata: "Ambillah
tepung!" Itu dimasukkannja kedalam
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belanga itu, lalu berkata: "Tuangkanlah
ini kepada rakjat itu dan biarlah mereka
makan!" Maka sedikitpun tiada bentjana
didalam belanga.
42 Adalah seorang orang datang dari
Ba'alsjalisja. Ia membawa kepada
pesuruh Allah roti bungaran, jakni
duapuluh roti djelai, dan gandum baru
didalam kantungnja. Maka kata (Elisja'):
"Berilah orang2 itu makan!
43 Sahut pelajannja: "Mana bisa hamba
dapat menghidangkan itu kepada seratus
orang?" Tetapi (Elisja') berkata: "Berilah
rakjat itu makan!" Sebab demikian
bersabdalah Jahwe: orang akan makan
dan masih ada sisanja!'
44 Lalu itu dihidangkan kepada mereka.
Mereka makan dan sesudah itu masih
ada sisanja djua, sesuai dengan sabda
Jahwe.
1 Na'aman, panglima radja Aram,
adalah orang jang besar dihadapan
tuannja serta sangat terpandang,
sebab karena dialah Jahwe telah
menganugerahkan kemenangan kepada
Aram. Tetapi orang jang gagah-perkasa
itu sakit kusta.

5
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Aram pernah keluar dan
mentjulik seorang gadis ketjil dari tanah
Israil, jang lalu mengabdi kepada isteri
Na'aman.
3 Berkatalah ia kepada njonjanja: "Ah,
sekiranja tuanku itu menghadap nabi di
Sjomron, nistjaja tuan disembuhkannja
penjakit kusta tuan!"
4 Maka Na'aman datang
memberitahukan kepada tuannja:
"Begini begitu kata gadis dari tanah
Israil itu".
5 Titah radja Aram: "Pergilah! Aku akan
mengirim surat kepada radja Israil".
Maka pergilah Na'aman dan membawa
sepuluh kentar perak, enam ribu misjkal
emas dan sepuluh persalinan.
6 Ia membawa surat itu kepada radja
Israil, jang berbunji begini: "Bersama
dengan sampainja surat itu kepada
anda, maklumlah hendaknja, bahwa
beta telah mengutus Na'aman, hamba
beta, menghadap anda, supaja penjakit
kustanja disembuhkan oleh anda".
7 Segera setelah radja Israil membatja
surat itu, ia lalu menjobek pakaiannja
sambil berkata: "Adakah aku ini
kiranja Allah, jang dapat mematikan

2 Raja-raja 5.8–11

24

dan menghidupkan orang, maka
ia itu menjuruh aku, supaja aku
menjembuhkan penjakit kusta
seseorang? Perhatikanlah dan lihatlah
sadja, bahwa ia men-tjari2 alasan untuk
memerangi aku".
8 Demi didengar Elisja', pesuruh Allah
itu, bahwa radja Israil sudah menjobek
pakaiannja, ia segera menjuruh orang
mengatakan kepada radja: "Mengapa
baginda menjobek pakaian baginda?
Biarlah ia datang kepada hamba, agar ia
tahu, bahwa ada nabi di Israil!"
9 Na'aman tiba dengan kuda serta
keretanja dan berhenti dimuka pintu
rumah Elisja'.
10 Maka Elisja' mengutus seorang
pesuruh kepadanja untuk mengatakan:
"Pergilah mandi sampai tudjuh kali
disungai Jarden, maka dagingmu akan
pulih dan engkau tahir lagi".
11 Tetapi Na'aman dengan murka pergi
sambil berkata: "Kukira ia sudah pasti
akan keluar dan berdiri disini serta
menjebut nama Jahwe, Allahnja, lalu
menjapukan tangannja pada bagian jang
sakit dan menjembuhkan penjakit kusta
ini.
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Abana dan Parpar, sungai2
Damsjik itu, lebih baik daripada sekalian
perairan Israil? Masakan aku tidak dapat
mandi disana dan mendjadi tahir! Maka
ia berbalik dan pergi dengan marah2.
13 Tetapi hamba2nja menghampiri
dia dan berkata kepadanja: "Bapak,
(andaikata) nabi itu menjuruh sesuatu
jang sulit kepada bapak, masakan bapak
tidak akan berbuat itu! Apapula sekarang
ini beliau mengatakan kepada bapak:
mandilah dan engkau akan mendjadi
tahir".
14 Lalu Na'aman turun dan menjelam
sampai tudjuh kali didalam sungai
Jarden menurut perintah pesuruh Allah.
Maka dagingnja pulih seperti daging
anak ketjil dan ia mendjadi tahir.
15 Kemudian ia kembali dengan segenap
pengiringnja kepada pesuruh Allah itu.
Ia masuk dan berdiri dihadapannja,
lalu berkata: "Sesungguhnja, sekarang
aku tahu, bahwa tidak ada Allah diatas
seluruh bumi ini selain di Israil! Sudilah
menerima sumbangan dari hamba ini".
16 Tetapi (Elisja') menjahut: "Demi
Jahwe hidup dan akulah abdiNja, aku
se-kali2 tidak mau menerima apa2".
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Dan meskipun ia di-desak2nja untuk
menerima barang sesuatu, namun ia
tetap menolak.
17 Maka kata Na'aman: "Djika tidak
mau, biarlah hamba ini diberi tanah
sebanjak dapat dimuatkan pada
sepasang bagal, sebab hamba ini tidak
mau lagi mengadakan kurban bakar
maupun persembahan bagi dewa lainnja,
ketjuali bagi Jahwe.
18 Hanja bolehlah kiranja Jahwe
mengampuni hamba hal ini: apabila
tuanku masuk kekuil Rimon untuk
bersembah sudjud disana, maka baginda
bertumpu pada lengan hamba dan
hamba ikut bersembah sudjud didalam
kuil Rimon. Bolehlah kiranja Jahwe
mengampuni hambaNja hal itu".
19 Sahut (Elisja') kepadanja: "Pergilah
dengan selamat!" Dan ia pergi dari
padanja sepenggal djauhnja.
20 Gehazi, pelajan Elisja', pesuruh Allah
itu, berkata dalam hatinja: "Tuanku ini
sungguh menjajangkan Na'aman, orang
Aram itu, dengan tidak mau menerima
apa2 dari apa jang dibawanja kepadanja.
Demi Jahwe hidup, biarlah aku lari
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menjusul dia dan menerima barang
sesuatu dari padanja".
21 Gehazi lalu mengedjar Na'aman.
Ketika Na'aman melihat dia ber-lari2
menjusulnja, ia lalu turun dari keretanja
dan menjambut dia sambil berkata:
"Baiklah se-gala2nja?"
22 Sahutnja: "Baik! Tetapi tuanku
menjuruh aku mengatakan: Lihatlah,
barusan sadja datanglah dari
pegunungan Efraim dua pemuda,
dari antara tjanterik nabi, kepadaku.
Berikanlah satu kentar perak dan dua
persalinan untuk mereka itu".
23 Sahut Na'aman: "Silakan mengambil
dua kentar!" Dan ia men-desak2 dia. Ia
mengikatkan dua kentar perak itu dalam
dua pundi2 dan (membungkus) kedua
persalinan itu. Itu diserahkannja kepada
dua hambanja, jang harus membawanja
dihadapan Gehazi.
24 Setibanja diatas 'Ofel itu ia
mengambil barang2 itu dari tangan
mereka dan menjimpannja didalam
rumahnja, lalu menjuruh mereka pulang.
25 Adapun ia sendiri masuk dan berdiri
dihadapan tuannja. Maka kata Elisja'
kepadanja: "Darimana engkau, Gehazi?"
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Sahutnja: "Hamba ini sama sekali tidak
pergi!"
26 Tetapi Elisja' berkata kepadanja:
"Bukankah hatiku hadir djuga, ketika
seseorang turun dari keretanja untuk
menjambut engkau?Sekarang perak itu
sudah kauterima. Dengan itu engkau
dapat membeli kebun, kebun zaitun dan
kebun anggur, domba dan sapi, budak
dan sahaja.
27 tetapi penjakit kusta Na'aman akan
melekat pula pada dirimu sendiri dan
pada keturunanmu selama2nja". Maka
keluarlah ia dari hadapannja, putih
bagaikan saldju karena kusta!
1 Para tjanterik nabi berkata kepada
Elisja': "Lihatlah, tempat kami diam
itu terlalu sempit bagi kami sekalian.
2 Biarkanlah kami pergi kesungai Jarden
dan masing2 mengambil satu balok dari
sana. Maka kami akan membuat disana
kediaman untuk diri kami". Sahutnja:
"Pergilah!"
3 Tetapi seorang dari antara mereka
berkata: "Silakan ikut hamba2 ini!"
Sahutnja: "Aku akan ikut".

6
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ia ikut serta mereka. Setibanja
disungai Jarden, mereka segera mulai
menebang pohon.
5 Tetapi dalam memarang batangnja
djatuhlah besi seorang dari antara
mereka kedalam air dan ia berteriak:
"Aduh, tuan! Dan itu pindjaman djua!"
6 Maka pesuruh Allah bertanja: "Dimana
djatuhnja?" Maka ditundjukkannja
tempat itu kepadanja. (Elisja') mengerat
sepotong kaju, melemparkannja
ketempat itu, dan besi itu diapungkannja.
7 Maka katanja: "Pungutlah itu!" Lalu
orang itu mengulurkan tangannja dan
mengambil besi itu.
8 Radja Aram sedang berperang
dengan Israil. Ia berembuk dengan
pendjawat2nja dan bertitah: "Lawan
tempat ini itu hendak kupasang
perkemahan".
9 Tetapi pesuruh Allah menjuruh
katakan kepada radja Israil: "Hendaklah
ber-djaga2 djangan sampai melalui
tempat anu, sebab orang2 Aram turun
kesana".
10 Maka radja Israil mengutus seseorang
ketempat jang telah dikatakan pesuruh
Allah. Ia memperingatkan (tempat itu),
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sehingga orang disana ber-djaga2.
Itupun tidak hanja satu dua kali sadja.
11 Maka radja Aram rusuh hatinja
karena perkara itu. Ia memanggil segala
pendjawatnja dan berkata kepadanja:
"Tidak dapatkah kamu memberitahukan
kepadaku, siapa gerangan dari antara
kita ini memihak radja Israil?"
12 Sahut salah seorang pendjawatnja:
"Bukannja demikian, seri baginda,
melainkan nabi Elisja' di Israil
memberitahukan kepada radja Israil,
malah apa jang dititahkan baginda
dalam peraduan sekalipun".
13 Maka titah radja: "Pergilah dan
selidikilah dimana tinggalnja, maka aku
akan mengutus orang untuk menangkap
dia". Kemudian diberitahukan kepadanja:
"Lihatlah, ia berada di Dotan!"
14 Ia lalu mengirimkan kuda, kereta
perang dan bala kuat kesana. Malam2
mereka tiba disana dan mengepung kota
itu.
15 Ketika pagi2 pesuruh Allah bangun
dan keluar, maka lihatlah, suatu bala
melingkari kota itu dengan kuda dan
kereta perang. Lalu kata pelajannja
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kepada Elisja': "Aduh, tuan, apakah
harus kita perbuat?"
16 Sahutnja: "Djangan takut, sebab
jang menjertai kita, lebih banjaklah
daripada jang menjertai mereka!"
17 Elisja' lalu berdoa, katanja: "Jahwe,
sudilah membukakan matanja, agar ia
melihat". Maka Jahwe membukakan
mata pelajan itu dan ia melihat gunung
itu penuh dengan kuda dan kereta berapi
dikeliling Elisja'.
18 Ketika (orang2 Aram) turun
kepadanja, lalu Elisja' berdoa kepada
Jahwe, katanja: "Sudilah meliputi orang2
kafir ini dengan kekaburan!" Maka Jahwe
meliputi mereka dengan kekaburan,
menurut kata Elisja'.
19 Lalu kata Elisja' kepada mereka:
"Bukan ini djalannja dan bukan ini
kotanja! Ikutilah aku, maka kamu akan
kuhantar kepada orang jang kamu tjari!"
Mereka lalu dihantarnja ke Sjomron.
20 Setelah mereka tiba di Sjomron,
maka Elisja' berkata: "Jahwe,
bukakanlah mata mereka, agar mereka
melihat!" Dan Jahwe membukakan
mata mereka dan mereka melihat,
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bahwa mereka berada di-tengah2 kota
Sjomoron.
21 Segera setelah radja Israil melihat
mereka, maka berkatalah ia kepada
Elisja': "Haruskah aku memukul mereka,
bapak?"
22 Tetapi sahutnja: "Djangan! Mereka
djangan kaupukul. Adakah engkau
memukul orang2, jang kautawan
dengan pedang dan busurmu sendiri?
Sadjikanlah roti dan air kepada mereka.
Biarlah mereka makan-minum dan pergi
kepada tuannja".
23 Maka ia mengadakan perdjamuan
besar bagi mereka. Setelah mereka
makan-minum, lalu mereka disuruhnja
pergi kepada tuannja. Semendjak itu
pasukan Aram tidak datang lagi dinegeri
Israil.
24 Setelah kedjadian itu, Ben-Hadad,
radja Aram, menghimpun seluruh
tentaranja. Ia naik untuk melingkari
Sjomron.
25 Maka terdjadilah kelaparan jang
hebat di Sjomron, sebab mereka
melingkarinja demikian lamanja,
sehingga sebuah kepala keledai harganja
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delapanpuluh perak dan seperempat
takaran bawang liar lima perak harganja.
26 Ketika radja Israil melalui diatas
tembok, mendjeritlah seorang wanita
kepadanja: "Tolonglah, seri baginda!
27 Sahutnja: "Jahwe djanganlah
menolong engkau! Dari mana gerangan
aku dapat menolong engkau? Dari
penebahan atau dari pengindjakan?"
28 Kemudian radja berkata kepadanja:
"Mau apa engkau?" Sahut wanita itu:
"Perempuan anu telah berkata kepada
hamba: 'Berilah anakmu, agar kita
makan hari ini. Anakku, kita makan
esok'.
29 Maka itu anak hamba telah kami
rebus dan kami makan. Tetapi hari
berikutnja hamba katakan kepadanja:
'Berilah anakmu itu supaja kita makan'
maka ia telah menjembunjikan anaknja".
30 Demi mendengar hal itu, radja lalu
menjobek pakaiannja. Dan karena ia
melalui diatas tembok, maka rakjat
melihat, bahwa dibawah djubahnja, ia
berpakaian karung pada tubuhnja.
31 Maka ia berkata: "Semoga Jahwe
berbuat ini dan menambahkan itu
kepadaku, kalau pada hari ini djua
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kepala Elisja' bin Sjafat tinggal atas
tubuhnja!".
32 Adapun Elisja' sedang duduk didalam
rumahnja dan kaum tua2 duduk
sertanja. Radja menjuruh seorang
mendahuluinja. Tetapi sebelum pesuruh
itu tiba padanja (Elisja') berkata kepada
kaum tua2 itu: "Adakah kamu melihat,
bahwa si anak pembunuh menjuruh
orang memenggal kepalaku? Awas, kalau
pesuruh itu datang, tutuplah pintu dan
tolaklah dia dengan pintu itu. Bukankah
derap kaki tuannja mengikutinja?"
33 Sementara ia berbitjara dengan kaum
tua2 itu, maka turunlah radja kepadanja
dan berkata: "Lihatlah, bentjana itu
datang dari Jahwe! Untuk apa aku
berharap lebih lama lagi pada Jahwe?"
1 Elisja' berkata: "Dengarkanlah
sabda Jahwe! Demikianlah Jahwe
bersabda: "Esok pada waktu jang sama,
pada pintu-gerbang Sjomron, satu
gantang tepung satu misjkal harganja
dan dua gantang djelaipun satu misjkal
harganja!
2 Tetapi djedjenang, jang lengannja
mendjadi tumpuan radja, mendjawab
kepada pesuruh Allah: "Andaikata Jahwe

7
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membuat orang2 dilangit sekalipun,
dapatkah hal itu terdjadi?" Sahut
Elisja': "Dengan sesungguhnja engkau
akan melihat itu dengan mata kepala
sendiri, tetapi engkau tidak akan makan
daripadanja!"
3 Adalah didepan pintu-gerbang empat
orang, karena sakit kusta. Mereka itu
berkata satu sama lain: "Untuk apa kita
tinggal disini sampai mati?
4 Djika kita memutuskan untuk masuk
kota, sedang dikota ada kelaparan,
nistjaja kita mati disitu; djika kita tinggal
disini sadja, kitapun akan mati djuga.
Maka itu marilah kita membelot sadja
keperkemahan Aram. Kalau kita dihidupi
mereka, maka kita hidup terus, dan
kalau kita dibunuh, biar kita mati sadja!"
5 Pada waktu sendja berangkatlah
mereka menudju keperkemahan Aram.
Tetapi ketika mereka tiba dipinggir
perkemahan Aram, maka sungguh tak
seorangpun ada disitu.
6 Sebab didalam perkemahan Aram itu
Tuhan sudah memperdengarkan bunji
kereta perang serta kuda dan bunji
angkatan perang jang besar, sehingga
orang2 itu berkata satu sama lain:
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"Radja Israil sudah mengupah radja
orang2 Het dan Mesir untuk mendatangi
kita!"
7 Maka mereka bangkit dan pada
waktu sendja sudah lari. Kemah, kuda
dan keledai, pendeknja perkemahan
ditinggalkan mereka sebagaimana
keadaannja. Mereka lari untuk
menjelamatkan hidupnja.
8 Adapun orang2 kusta tadi, setelah
tiba dipinggir perkemahan, lalu masuk
kedalam sebuah kemah, makan-minum
dan mengangkut dari sana emas,
perak dan pakaian. Lalu mereka
pergi menjembunjikan barang2 itu.
Kemudian mereka masuk kemah lain,
mengangkut dari sana (barang2) dan
pergi menjembunjikannja pula.
9 Maka mereka berkata satu sama
lain: "Apa jang kita perbuat ini tidak
patut! Hari ini hari warta jang baik dan
kita diam2 sadja! Djika kita menunggu
sampai fadjar menjingsing, nistjaja kita
mendapat hukuman. Maka itu mari kita
pergi dan memberitahukannja kepada
istana".
10 Mereka pergi, memanggil para
pengawal pintu-gerbang kota dan
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memberitahukan kepada mereka: "Kami
sudah masuk perkemahan Aram dan
sungguh2 seorangpun tak ada disana
dan suara insanipun tak ada. Hanjalah
kuda2 tertambat dan djuga keledai dan
kemah2pun sebagaimana keadaannja".
11 Para pengawal pintu-gerbang itu lalu
berteriak dan memberitahukan hal itu
kedalam istana.
12 Radja bangun pada malam itu djua
dan berkata kepada para pendjawatnja:
"Mari kuterangkan kepada kamu, apa
jang diusahakan orang Aram itu terhadap
diri kita. Mereka tahu, bahwa kita ini
kelaparan. Karena itu mereka keluar
dari perkemahan untuk bersembunji
dipadang. Pikir mereka: "Orang2 itu
akan keluar dari kota, lalu kita tangkap
mereka hidup2 dan kita memasuki kota
itu'."
13 Tetapi salah seorang pendjawatnja
angkat bitjara, katanja: "Baiklah dari
sisa kuda2 jang masih tertinggal disini,
diambil lima ekor. Biar sadja sama sadja
kedjadiannja seperti kebanjakan, jang
sudah binasa. Hendaklah kuda2 itu kita
kirim kesana dan lalu akan kita lihat
sadja".
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orang mengambil dua kereta
perang bersama dengan kuda2nja dan
radja menjuruh mereka itu mengikuti
bala Aram dengan titah: "Pergilah
melihat!"
15 Mereka mengikuti mereka sampai
ke-sungai Jarden: sepandjang seluruh
djalan penuh pakaian dan sendjata, jang
telah dilemparkan orang2 Aram dalam
kegopohannja. Kemudian pesuruh2 itu
kembali dan memberitahukannja kepada
radja.
16 Rakjat keluar dan merampasi
perkemahan Aram. Maka dengan
sungguh2 satu gantang tepung satu
misjkal harganja dan dua gantang
djelaipun satu misjkal harganja, sesuai
dengan sabda Jahwe.
17 Radja mengutus djedjenang, jang
lengannja mendjadi tumpuan radja itu,
untuk mengawasi pintu-gerbang. Tetapi
ia di-indjak2 rakjat dipintu-gerbang
hingga mati..
18 [KOSONG]
19 [KOSONG]
20 [KOSONG]
1 Elisja' telah berkata kepada wanita,
jang anaknja sudah dihidupkannja
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kembali: "Bertolaklah dan pergilah
bersama dengan keluargamu menetap
dimanapun djua sebagai perantau.
Sebab Jahwe sudah memanggil
kelaparan untuk datang, bahkan sudah
datang djua atas negeri itu, selama
tudjuh tahun".
2 Maka bertolaklah wanita itu dan
berbuat menurut perkataan pesuruh
Allah itu. Ia sendiri serta keluarganja
pergi menetap sebagai perantau dinegeri
orang2 Felesjet.
3 Sesudah djangka tudjuh tahun tadi,
wanita itu kembali dari negeri orang2
Felesjet dan kini ia datang berseru
kepada radja dalam perkara rumahnja
serta perladangannja.
4 Radja tengah berbitjara dengan
Gehazi, pelajan pesuruh Allah itu.
Katanja: "Tjeriterakanlah kepadaku
perihal perkara besar2 jang telah
diperbuat Elisja'!"
5 Tengah ia mentjeriterakan kepada
radja, bagaimana Elisja' pernah
menghidupkan orang mati itu, datanglah
wanita, jang anaknja sudah dihidupkan
kembali itu, untuk berseru kepada
radja mengenai rumahnja serta
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perladangannja. Maka kata Gehazi:
"Seri baginda, ini dia wanita dan itu dia
anaknja jang sudah dihidupkan kembali
oleh Elisja'."
6 Radja lalu menanjakan hal itu kepada
wanita itu dan iapun mentjeriterakannja
kepada radja. Kemudian radja
mempertjajakan dia kepada seorang
sida2nja dengan pesan: "Usahakanlah
supaja dikembalikan kepadanja segala
sesuatu jang mendjadi miliknja serta
segala hasil perladangannja, semendjak
ia meninggalkan negeri ini hingga
sekarang!"
7 Sekali peristiwa Elisja' datang ke
Damsjik. Ben-Hadad, radja Aram,
sedang sakit. Diberitahukan kepadanja:
"Pesuruh Allah sudah datang kemari!"
8 Maka titah radja kepada Hazael:
"Ambillah sertamu suatu persembahan
dan pergilah menjambut pesuruh Allah
itu dan menanjai dengan perantaraannja
Jahwe, apa aku akan djadi sembuh dari
penjakit ini".
9 Maka itu Hazael pergi menjambut
Elisja' dan membawa sertanja
persembahan, jakni segala sesuatu jang
paling baik di Damsjik, sebanjak muatan
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empatpuluh ekor unta. Demikianlah ia
datang menghadap (Elisja') dan berkata:
"Putranda Ben-Hadad, radja Aram,
menjuruh hamba kehadapan tuan untuk
bertanja, apa baginda akan sembuh dari
penjakit itu".
10 Sahut (Elisja') kepadanja: "Pergilah
dan katakanlah kepadanja: Tentunja
engkau akan sembuh!' Namun Jahwe
telah menjatakan kepadaku, bahwa
pastilah ia akan mati".
11 Maka air mukanja mengedjang dan
ia tertjengang, hingga (Hazael) merasa
malu; dan pesuruh Allah itu menangis.
12 Maka Hazael bertanja: "Mengapa
gerangan tuan menangis?" Sahutnja:
"Sebab aku mengetahui, apa jang
akan kauperbuat pada bani Israil:
engkau akan mengenakan api pada
benteng2nja; engkau akan membunuh
pilihan terunanja dengan pedang,
kanak2nja akan kauhantjurkan dan
wanitanja jang sedang hamil akan
kaubelek".
13 Sahut Hazael: "Tetapi apa gerangan
hambamu ini, jang andjing umpamanja,
maka ia akan membuat hal2 sebesar
itu?" Sahut Elisja': "Kepadaku Jahwe
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sudah memperlihatkan dikau sebagai
radja atas Aram".
14 Hazael lalu pergi dari hadapan Elisja'
dan pergi menghadap tuannja, jang
bertanja kepadanja: "Apa kata Elisja
kepadamu?" Sahutnja: "Beliau telah
mengatakan kepada hamba, bahwa
tuanku tentu akan hidup".
15 Tetapi keesokan harinja Hazael
mengambil kelambu, mentjelupnja
dalam air dan membentangkannja
pada muka radja. Ia mati dan Hazael
mendjadi radja akan gantinja.
16 Dalam tahun kelima Joram, putera
Ahab, radja Israil, maka Joram, putera
Josjafat, mendjadi radja Juda.
17 Ia berusia tigapuluh dua tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama delapan tahun.
18 Ia menempuh djalan radja2 Israil,
sebagaimana telah diperbuat wangsa
Ahab, sebab puteri Ahab mendjadi
isterinja, dan ia membuat apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe.
19 Namun Jahwe tidak mau
membinasakan Juda, karena Dawud,
hambaNja. Kepadanja kan sudah
didjandjikanNja akan dianugerahkan
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se-lama2nja suatu pelita dihadapan
hadiratNja.
20 Didjamannja Edom mendurhaka
serta melepaskan diri dari genggaman
Juda dan mereka melantik radjanja
sendiri.
21 Maka Joram melalui Se'ir dengan
segala kereta-perangnja. Malam2
ia bangun, tetapi Edom, jang
mengelilinginja, memukul dia dan
para punggawa kereta-perangnja. Dan
rakjat lari kekemahnja.
22 Demikianlah Edom mendurhaka dan
melepaskan diri dari genggaman Juda
sampai dewasa ini. Pada waktu itu djuga
Libna mendurhaka.
23 Lain2nja dari kisah Joram dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
24 Joram berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan serta
nenek-mojangnja di Kota Dawud.
Ahazjahu, puteranja, mendjadi radja
akan gantinja.
25 Dalam tahun keduabelas Joram,
putera Ahab, maka Ahazjahu, putera
Joram, mendjadi radja Juda.
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berusia duapuluh dua
tahun, ketika ia naik tachta, dan ia
meradja di Jerusjalem selama satu
tahun. Ibunja bernama 'Ataljahu, binti
'Omri.
27 Ia melandjutkan djalan wangsa Ahab
dan membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, seperti wangsa Ahab,
sebab iapun bertalian dengan wangsa
Ahab.
28 Ia pergi bersama dengan Joram,
putera Ahab, untuk bertempur dengan
Hazael, radja Aram, didekat kota Ramot
di Gile'ad, tetapi orang2 melukai Joram.
29 Karena itu radja Joram kembali,
supaja di Jizre'el diobati luka2nja, jang
didatangkan padanja oleh orang2 Aram
di Ramot, ketika ia bertempur dengan
Hazael, radja Aram. Maka Ahazjahu,
putera Joram, radja Juda, datang
mendjenguk Joram, putera Ahab, di
Jizre'el, karena ia sakit.
1 Nabi Elisja' memanggil salah
seorang tjanterik nabi, lalu berkata
kepadanja: "Sabukilah pinggangmu,
ambillah buli2 ini berisi minjak, dan
pergilah ke Ramot di Gile'ad.
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disana tjarilah Jehu bin
Josjafat bin Nimsji. Lalu masuklah
kedalam dan suruhlah ia bangkit dari
tengah rekan2nja. Lalu bawalah dia
kedalam bilik jang terpentjil,
3 ambillah buli2 berisi minjak itu dan
tuangkanlah itu diatas kepalanja sambil
berkata: 'Demikianlah Jahwe bersabda:
Aku mengurapi engkau djadi radja atas
Israil'. Kemudian bukakanlah pintu dan
larilah tanpa bertangguh".
4 Pemuda tadi lalu pergi ke Ramot di
Gile'ad.
5 Ketika ia tiba disana, para hulubalang
tengah bersidang, dan ia berkata: "Saja
ada keperluan denganmu, hulubalang."
Maka tanja Jehu: "Dengan siapa dari
antara kami sekalian ini?" Sahutnja:
"Dengan anda, hulubalang!"
6 Jehu bangkit, lalu masuk rumah.
Ia menuangkan minjak itu diatas
kepalanja sambil berkata: "Demikianlah
Jahwe, Allah Israil, bersabda: 'Aku telah
mengurapi engkau djadi radja atas umat
Jahwe, atas Israil.
7 Engkau harus memukul wangsa Ahab,
tuanmu. Aku mau membalas kepada
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Izebel darah hamba2Ku, para nabi, dan
darah sekalian hamba Jahwe.
8 Segenap wangsa Ahab akan lenjap.
Aku akan menumpas dari keluarga
Ahab para lelaki, budak maupun orang
merdeka di Israil.
9 Aku akan berbuat dengan wangsa
Ahab sama seperti dengan wangsa
Jerobe'am bin Nebat dan wangsa Ba'sja
bin Ahia.
10 Adapun Izebel akan dimakan andjing
dibidang Jizre'el, dan tak seorangpun
akan menguburkan dia!" Lalu ia
membukakan pintu dan lari.
11 Jehu keluar kepada para pendjawat
tuannja. Mereka "bertanja kepadanja:
"Baikkah keadaannja? Untuk apa
gerangan si gila itu datang kepadamu?"
Sahutnja kepada mereka: "Kamu
kan mengetahui sendiri orangnja dan
omongannja!"
12 Tetapi kata mereka: "Dalih nih!
Beritahukan hal itu kepada kami!" Maka
sahut Jehu: "Begini begitu kata orang
itu. Ia berkata: Demikianlah Jahwe
bersabda: 'Aku telah mengurapi engkau
djadi radja atas Israil'."
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mereka sekalian mengambil
mantolnja masing2 dan menaruhnja
diatas tangga dibawah kakinja. Mereka
lalu meniup tanduk dan berpekik: "Jehu
djadi radja!"
14 Jehu bin Josjafat bin Nimsji
berkomplot terhadap Joram. - Adapun
Joram serta seluruh Israil telah berdjaga2 pada Ramot di Gile'ad terhadap
Hazael, radja Aram.
15 Radja Joram sudah kembali, supaja
di Jizre'el diobati luka2nja, jang
didatangkan kepadanja oleh orang2
Aram, ketika ia bertempur dengan
Hazael, radja Aram. - Maka kata
Jehu: "Kalau demikianlah perasaanmu,
djangan sampai satu orang lolos dari
kota ini, untuk pergi memberitahukannja
ke Jizre'el!"
16 Lalu Jehu naik keatas keretanja dan
pergi ke Jizre'el, sebab disanalah Joram
sedang berbaring. Adapun Ahazjahu,
radja Juda, telah turun djuga untuk
mendjenguk Joram.
17 Si penindjau berdiri diatas mertju di
Jizre'el. Ia melihat gerombolan datang,
lalu melapor. "Hamba melihat suatu
gerombolan datang." Maka titah Joram:
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"Ambillah orang jang berkuda dan
suruhlah ia menjambut mereka untuk
bertanja: "Baikkah keadaannja?"
18 Maka orang jang berkuda itu pergi
menjambut mereka dan berkata:
"Demikianlah radja bertanja: "Baikkah
keadaannja?" Sahut Jehu: "Peduli
apa engkau, apa baiklah keadaannja!
Berbaliklah dan ikutilah aku!" Maka si
penindjau melapor: "Pesuruh itu sudah
sampai kepada mereka, tetapi ia tidak
kembali".
19 Lalu Joram menjuruh orang berkuda
jang kedua. Ketika suruhan itu sampai
kepada mereka, berkatalah ia: "Radja
bertanja: Baikkah keadaannja?" Sahut
Jehu: "Peduli apa engkau, apa baiklah
keadaannja! Berbaliklah dan ikutilah
aku!"
20 Maka penindjau melapor: "Iapun
sudah sampai kepada mereka, tetapi ia
tidak kembali. Tetapi tjara mengemudi
itu adalah tjara Jehu bin Nimsji, sebab ia
mengemudi seperti orang kerandjingan!"
21 Maka titah Joram: "Pasanglah
kereta!" Orang lalu memasang keretanja
Joram, radja Israil, dan Ahazjahu, radja
Juda, keluar, masing2 dengan keretanja,
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untuk menjongsong Jehu dan bertemu
dengan dia didekat ladang Nabot, orang
Jizre'el itu.
22 Segera setelah Joram melihat
Jehu, bertanjalah ia: "Jehu, baikkah
keadaannja?" Sahutnja: "Mana boleh
baiklah keadaannja, selama perdjinahan
ibumu Izebel dan hobatannja jang
beraneka itu masih terus berlangsung
sadja?"
23 Maka Joram membelokkan kekang
dan lari sambil berteriak kepada
Ahazjahu: "Tjedera, Ahazjahu!"
24 Tetapi Jehu telah membentangkan
busurnja, lalu memanah kena Joram
diantara kedua pundaknja. Anak-panah
itu menembusi djantungnja dan ia rebah
didalam keretanja.
25 Maka kata Jehu kepada Bidkar,
djedjenangnja: "Angkatlah dan buanglah
dia keladang Nabot, orang Jizre'el itu,
sebab ingatlah: Aku dan engkau, kita
berdua, naik kuda dibelakang Ahab,
ajahnja, ketika Jahwe menjampaikan
amanat ini atas dia:
26 'Dengan sesungguhnja kemarin Aku
telah melihat darah Nabot dan darah
anak2nja, demikian firman Jahwe. Aku
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akan membalas engkau diladang ini
djuga, firman Jahwe!' Djadi sekarang,
angkatlah dan buanglah dia keladang
itu, sesuai dengan sabda Jahwe".
27 Ahazjahu, radja Juda, melihat itu, lalu
lari kedjurusan Bet-ha-Gen. Tetapi Jehu
mengedjar dia dan berteriak: "Pukullah
dia djuga!" Maka (mereka melukai dia)
pada lereng Gur dekat Jible'am. Ia lari
ke Megido lalu mati disana.
28 Pendjawat2nja mengangkut dia
dengan kereta ke Jerusjalem dan
memakamkan dia didalam makamnja
serta nenek-mojangnja di Kota Dawud.
29 Dalam tahun kesebelas Joram, putera
Ahab, Ahazjahu telah mendjadi radja
atas Juda.
30 Kemudian Jehu masuk kembali
ke Jizre'el. Izebel mendengar itu,
lalu memulas matanja dengan palit
dan mematutkan kepalanja, lalu ia
mendjenguk dari djendela.
31 Ketika Jehu memasuki pintu-gerbang,
berkatalah (Izebel): "Bagaimana
keadaanmu, hai Zimri, si pembunuh
tuannja!"
32 Jehu menengadah kedjendela itu,
lalu katanja: "Siapa gerangan sertaku,
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siapa?" Dua-tiga sida2 mendjenguk
kepadanja,
33 lalu berkatalah ia: "Terdjunkanlah
dia!" Mereka menerdjunkan dia,
sehingga darahnja berpertjikan
ketembok dan kepada kuda, jang
meng-indjak2 dia.
34 (Jehu) lalu masuk kota, makan dan
minum, dan kemudian bertitah: "Tiliklah
si terlaknat dan kuburkanlah dia, sebab
dia itu kan puteri radja".
35 Maka orang pergi untuk menguburkan
dia, tetapi daripadanja hanja terdapatlah
tengkorak, kaki dan tapak-tangannja
sadja.
36 Orang kembali untuk
memberitahukannja kepada (Jehu).
Maka ia berkata: "Inilah sabda Jahwe,
jang sudah dikatakanNja dengan
perantaraan Elija, hambaNja, dari Tisjbe
itu, jakni: 'Diladang Jizre'el, andjing2
akan makan habis daging Izebel,
37 dan djenazah Izebel akan mendjadi
seperti pupuk diladang, diladang Jizre'el,
sehingga tidak dapat dikatakan lagi:
inilah Izebel'."
1 Di Sjomron ada tudjuhpuluh
putera Ahab. Maka itu Jehu
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menulis surat dan mengirimkannja
ke Sjomron, kepada para hulubalang
Israil, kaum tua2 dan para pemangku
(putera2) Ahab. Adapun bunjinja:
2 "Kini, waktu surat ini sampai
kepadamu, putera2 tuanmu ada pada
kamu dan ada padamu kereta-perang,
kuda, suatu kota berbenteng dan
sendjata.
3 Lihatlah siapa dari antara para putera
tuanmu adalah jang paling baik dan
paling tjakap. Naikkanlah dia diatas
tachta ajahnja dan bertempurlah untuk
wangsa tuanmu!"
4 Tetapi mereka sangat ketakutan dan
berkata: "Sungguh, kedua radja itu tidak
dapat bertahan terhadapnja. Masakan
kita dapat bertahan!"
5 Karena itu kepala istana bersama
dengan komandan kota, kaum tua2 dan
para pemangku itu mengirim djawaban
kepadanja, jang berbunji: "Kami ini
adalah hamba tuanku, dan segala titah
tuanku akan kami perbuat. Kami tak
mau meradjakan seorang djuapun.
Silakan perbuat apa jang dipandang baik
oleh tuanku".
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untuk kedua kalinja Jehu
menulis surat. Adapun bunjinja: "Djika
kamu sungguh2 memihak aku dan
mau mendengarkan suaraku, ambillah
kepala2orang dari wangsa tuanmu dan
datanglah esok pada waktu jang sama
seperti ini kepadaku di Jizre'el!" -Adapun para pangeran, jang berdjumlah
tudjuhpuluh orang itu, tinggal pada para
pembesar kota, jang membesarkan
mereka. 7 Segera setelah surat tadi sampai
kepada mereka, mereka lalu mengambil
semua pangeran itu dan menjembelih
(mereka), tudjuhpuluh orang. Kemudian
mereka menaruh kepala2 itu kedalam
kerandjang dan mengirimkannja kepada
(Jehu) di Jizre'el.
8 Ketika pesuruh itu datang
memberitahu, bahwa mereka sudah
membawa kepala pangeran, maka
bertitahlah (Jehu): "Taruhlah itu djadi
dua tumpukan pada pintu-gerbang
sampai pagi hari!"
9 Keesokan harinja Jehu keluar dan
sambil berdiri berkatalah ia kepada
seluruh rakjat: "Kamu sekalian tidak
bersalah. Akulah jang telah bersepakat
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terhadap tuanku dan telah membunuh
dia. Tetapi siapakah gerangan telah
memukul mereka sekalian ini?
10 Ketahuilah, bahwa tak sepatahpun
dari sabda Allah tentang wangsa
Ahab itu tak terpenuhi. Jahwe sudah
memperbuat apa jang disabdakanNja
dengan perantaraan Elija, hambaNja.
11 Sesudah itu Jehu memukul segala
sisa wangsa Ahab di Jizre'el, para
pembesar, kenalan dan imamnja,
sehingga tak seorangpun diluputkannja.
12 Lalu Jehu berangkat menudju ke
Sjomron. Ketika ditengah perdjalanan
itu ia singgah di Bet-'Eded para gembala,
13 ia mendapati sanak-saudara
Ahazjahu, radja Juda. Ia bertanja
kepada mereka: "Siapa kamu ini?"
Sahut mereka: "Kami ini sanak-saudara
Ahazjahu, dan kami turun kemari
untuk memberikan salam kepada para
pangeran dan para putera Ibu Suri."
14 Maka Jehu bertitah: "Peganglah
mereka hidup2!" Mereka lalu dipegang
hidup2 dan disembelih didekat
sumur Bet-'Eded, empat puluh
orang djumlahnja. Tak seorangpun
diluputkannja.
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ia pergi dari situ, ia
mendapati Jonadab bin Rekab, jang
menjambut dia. Ia bersalaman dengan
dia dan berkata kepadanja: "Adalah
hatimu sama lurusnja terhadap diriku
seperti hatiku terhadap dirimu?" Sahut
Jonadab: "Betul!" (Kata Jehu):"Kalau
begitu, berdjabat tanganlah dengan
daku!" Jonadab berdjabatan tangan dan
Jehu mempersilakan dia naik sertanja
keatas keretanja.
16 Katanja: "Marilah pergi sertaku
untuk melihat kegiatanku untuk Jahwe!"
Maka ia membawa dia sertanja diatas
keretanja.
17 Setibanja di Sjomron, Jehu memukul
segala sisa keluarga Ahab di Sjomron,
sampai dibinasakannja, sesuai dengan
sabda Jahwe, jang telah dikatakanNja
kepada Elija.
18 Kemudian Jehu menghimpun seluruh
rakjat dan berkata kepadanja: "Ahab
masih kurang berbakti kepada Ba'al;
Jehu akan berbakti kepadanja dengan
patut!
19 Nah sekarang, panggilkanlah aku
semua nabi Ba'al dan semua imamnja,
tak seorangpun boleh ketinggalan,

2 Raja-raja 10.20–24

56

sebab aku mau mempersembahkan
kurban besar kepada Ba'al. Siapa jang
ketinggalan, tidak akan hidup lagi!"
Ini suatu tipudaja Jehu untuk dapat
membinasakan semua pemudja Ba'al.
20 Lalu titah Jehu: "Adakanlah
keramaian sutji untuk Ba'al!" Mereka
mengerahkannja.
21 Jehu mengirim utusan keseluruh
Israil dan datanglah semua pemudja
Ba'al. Tak seorangpun ketinggalan, dan
tidak datang. Mereka masuk kuil Ba'al
sehingga penuh sesaklah kuil Ba'al itu,
dari udjung jang satu keudjung jang
lain.
22 Maka bertitahlah Jehu kepada kepala
gudang pakaian: "Keluarkanlah pakaian
untuk semua pemudja Ba'al!" Maka
orang itu mengeluarkan pakaian bagi
mereka.
23 Kemudian Jehu bersama dengan
Jonadab masuk kuil Ba'al dan berkata
kepada para pemudja Ba'al: "Selidikilah
baik2, djangan sampai ada abdi Jahwe
serta kamu, tetapi melulu pemudja2
Ba'al!"
24 Ia lalu kemuka untuk mengadakan
persembahan dan kurban bakar.
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Tetapi Jehu sudah menempatkan
delapanpuluh orang diluar dan bertitah
kepada mereka: "Barang siapa
membiarkan salah seorang dari antara
orang2 itu, jang kuserahkan kedalam
tanganmu, lepas, maka njawanja harus
menggantikan njawa orang itu!"
25 Setelah Jehu selesai mengadakan
kurban bakar itu, lalu ia bertitah kepada
bentara2 dan djedjengan2: "Masuk!
Pukullah mereka! Djangan seorangpun
keluar! Bentara serta djedjenang itu
memukul mereka dengan mata pedang
dan mereka sampai kepada stupa kuil
Ba'al.
26 Mereka mengeluarkan perhiasan kuil
Ba'al dan membakarnja habis.
27 Tugu angkar Ba'al direnggutnja dan
mereka membongkar kuil Ba'al dan
membuatnja djadi kakus sampai dewasa
ini.
28 Demikianlah Jehu membinasakan
Ba'al di Israil.
29 Hanjalah dosa2 Jerobe'am, jang
diperbuat Israil atas budjukannja,
tidak didjauhkan Jehu, jaitu anak-sapi
keemasan di Betel dan Dan, tidak
ditinggalkan Jehu djua.
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Jahwe bersabda kepada Jehu:
"Karena Engkau sudah baik2 membuat
apa jang lurus dalam pandanganKu dan
sudah membuat pada wangsa Ahab
segala sesuatu jang dikehendaki hatiKu,
maka dari sebab itu, anak2mu akan
bertachta di Israil sampai angkatan jang
keempat".
31 Tetapi Jehu tak peduli untuk
berdjalan menurut Taurat Jahwe, Allah
Israil, dengan segenap hatinja. Ia
tidak mendjauhi dosa2 Jerobe'am, jang
diperbuat Israil atas budjukannja.
32 Pada djaman itu Jahwe mulai
mengerat Israil. Hazael memukul
mereka diseluruh djadjahan Israil,
33 mulai dari sungai Jarden kesebelah
timur Gile'ad, (daerah) suku Gad,
Ruben dan Menasje, mulai dari 'Aro'er,
jang terletak ditepi anak-sungai Arnon,
Gile'ad dan Basjan.
34 Lain2nja dari kisah Jehu dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja
serta segala perkasaannja, bukankah
kesemuanja itu tertulis dalam kitab
tawarich radja2 Israil?
35 Jehu berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Sjomron.
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Joahaz, puteranja, mendjadi radja akan
gantinja.
36 Lamanja Jehu meradjai Israil di
Sjomron ada duapuluh delapan tahun.
1 Setelah 'Ataljahu, ibu Ahazjahu,
melihat, bahwa puteranja telah
mati, ia lalu membinasakan seluruh
keturunan keradjaan.
2 Tetapi Josjeba', puteri radja Joram dan
adik Ahazjahu, mengambil Joasj, putera
Ahazjahu, dan membawa dia tjuri2 dari
kalangan para pangeran, jang dibunuh,
kedalam bilik peraduan bersama dengan
inangdanja. Ia menjembunjikannja
terhadap 'Ataljahu, supaja ia tidak turut
dibunuh.
3 Ia tinggal bersembunji padanja dalam
Rumah Jahwe enam tahun lamanja,
selama 'Ataljahu meradjai negeri.
4 Dalam tahun jang ketudjuh Jojada'
menjuruh panggil para pemimpin
seratus orang, pasukan Kari dan barisan
pengawal dan mendatangkan mereka
kepadanja dalam Rumah Jahwe. Lalu
ia mengikat perdjandjian dengan
mereka serta mempersumpahkannja
didalam Rumah Jahwe. Lalu putera radja
diperlihatkannja kepada mereka.

11
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memberi mereka perintah ini:
"Perkara inilah jang harus kalian perbuat:
Sepertiga dari kalian, jang masuk pada
hari Sabat dan jang mendjaga istana
6 [KOSONG]
7 serta kedua seksi lain dari kalian,
semua jang keluar pada hari Sabat dan
jang mendjaga Rumah Jahwe,
8 kalian harus melingkari radja
berkeliling, masing2 dengan sendjata
ditangan. Siapa sadja jang mau meretas
barisan, haruslah dibunuh. Dampingilah
radja dalam keluar-masuknja!"
9 Para pemimpin seratus orang
melakukan apa jang diperintahkan imam
Jojada'. Masing2 mengambil orang2nja,
jang masuk pada hari Sabat maupun
jang keluar pada hari Sabat, lalu datang
kepada imam Jojada'.
10 Imam itu memberikan kepada para
pemimpin seratus orang tombak2 dan
utar2 radja Dawud, jang berada didalam
Rumah Jahwe.
11 Para pengawal, masing2 dengan
sendjata ditangan, berdiri dari sebelah
selatan sampai kesebelah utara baitullah
dekat mesbah dan baitullah itu.
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menghantar putera radja
keluar dan mengenakan kuluk serta
pontoh padanja. Maka mereka
menobatkan dan mengurapi dia. Lalu
mereka bertepuk tangan dan berpekik:
"Hiduplah radja!"
13 Mendengar keramaian rakjat itu,
'Ataljahu lalu datang kepada rakjat di
Rumah Jahwe.
14 Disitu dilihatnjalah radja berdiri
didekat turus2, menurut adat, serta
para pemimpin dan nafiri dekat pada
radja, sementara segenap rakjat negeri
bersukatjita dan meniup nafiri itu.
'Ataljahu menjobek pakaiannja dan
berteriak: "Tjedera! Tjedera!"
15 Imam Jojada' memerintahkan kepada
para pemimpin seratus orang, jaitu
para petugas angkatan perang, katanja:
"Bawalah dia keluar pelataran. Siapa
jang ikut dia, hendaknja dibunuh dengan
pedang!" Sebab imam itu sudah berpikir:
"Ia djangan dibunuh didalam Rumah
Jahwe."
16 Mereka menangani dia dan ketika
ia sampai keistana melalui Pintu kuda,
maka ia dibunuh disitu.
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mengikat perdjandjian antara
Jahwe dengan radja serta rakjat, supaja
mereka mendjadi umat Jahwe lagi, dan
djuga antara radja dengan rakjat.
18 Kemudian seluruh rakjat negeri
pergi kekuil Ba'al, jang dirobohkannja.
Mesbah2 dan berhala2nja dipatahkan
sama sekali dan Matan, imam Ba'al,
dibunuh didepan mesbah2. Imam itu
mengangkat petugas2 untuk Rumah
Jahwe,
19 lalu menghimpun para pemimpin
seratus orang serta pasukan Kari, para
pengawal dan seluruh rakjat negeri.
Mereka menghantar radja turun dari
Rumah Jahwe dan mereka masuk istana
melalui Pintu Pengawal. (Joasj ) lalu
duduk diatas tachta keradjaan.
20 Segenap rakjat negeri bersukatjita
dan kotapun tetap sentosa. Tetapi
'Ataljahu telah dibunuhnja dengan
pedang diistana.
21 (12-1) Adapun Joasj berusia tudjuh
tahun, ketika ia naik tachta.
1 (12-2) Dalam tahun ketudjuh
Jehu, maka Joasj naik tachta
dan ia meradja di Jerusjalem selama

12
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empatpuluh tahun. Ibunja bernama
Sibja dan berasal dari Beer-Sjeba'.
2 (12-3) Joasj membuat apa jang lurus
dalam pandangan Jahwe sepandjang
umur hidupnja, sebab ia berguru pada
Jojada'.
3 (12-4) Hanja bukit2 angkar tidak
didjauhkan; rakjat masih sadja
mempersembahkan kurban dan
membakar dupa diatas bukit2 angkar.
4 (12-5) Joasj bertitah kepada para
imam: "Segala uang perolehan sutji,
jang dihantarkan ke Rumah Jahwe, uang
jang laku untuk orang menurut penilaian
dan segala uang, jang disumbangkan
dengan sukarela kepada Rumah Jahwe,
5 (12-6) boleh diterima imam masing2
dari kenalan2nja sendiri, tetapi mereka
harus djuga memperbaiki kerusakan2
pada baitullah, dimanapun djua
didapati."
6 (12-7) Tetapi dalam tahun keduapuluh
tiga radja Joasj, para imam belum lagi
memperbaiki kerusakan2 pada baitullah
itu.
7 (12-8) Karena itu radja Joasj
memanggil imam Jojada dan imam2
lainnja dan berkata kepada mereka:
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"Mengapa kalian belum memperbaiki
kerusakan2 pada baitullah? Selandjutnja
kalian tidak boleh menerima uang lagi
dari kenalan2 kalian, tetapi kalian harus
menjerahkannja untuk kerusakan2 pada
baitullah".
8 (12-9) Para imam menjetudjui, tidak
akan menerima uang lagi dari rakjat,
asal mereka tidak usah memperbaiki
kerusakan2 pada baitullah.
9 (12-10) Maka imam Jojada'
mengambil sebuah peti, membubuhinja
dengan lobang pada tutupnja dan
menaruhnja didekat mesbah, disebelah
kanan tempat orang masuk Rumah
Jahwe. Para imam pendjaga ambangpintu memasukkan kedalamnja segala
uang,jang dihantarkan ke Rumah Jahwe.
10 (12-11) Bilamana mereka melihat,
ada banjak uang didalam peti itu, maka
penulis radja datang bersama dengan
imam-agung. Mereka mengosongkan
(peti itu) dan membilang uang, jang
terdapat didalam Rumah Jahwe itu.
11 (12-12) Uang itu, setelah diperiksa,
diserahkan kepada para mandor, jang
ditugaskan pada Rumah Jahwe. Uang itu
mereka pergunakan untuk tukang2 kaju,
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para pembangun jang mengerdjakan
Rumah Jahwe,
12 (12-13) dan untuk tukang batu serta
tukang pemahat batu dan djuga untuk
membeli kaju dan batu pahatan, untuk
memperbaiki kerusakan2 pada rumah
Jahwe, singkatnja untuk membiajai
segala ongkos perbaikan baitullah.
13 (12-14) Tetapi dengan uang, jang
sampai kepada Rumah Jahwe itu, orang
tidak membuat didalam Rumah Jahwe
bokor perak, pisau, tjerana, nafiri atau
perabotan emas dan perak,
14 (12-15) melainkan (uang itu)
diberikan kepada para pekerdja jang
memperbaiki Rumah Jahwe dengannja.
15 (12-16) Perhitungan tidak diadakan
dengan orang2, jang diserahi uang
itu untuk memberikannja kepada para
pekerdja, karena mereka itu berlaku
setia.
16 (12-17) Adapun uang untuk
pemulihan kesalahan atau dosa tidak
dibawa masuk kedalam Rumah Jahwe,
sebab kesemuanja itu untuk para imam.
17 (12-18) Pada waktu itu naiklah
Hazael, radja Aram, menjerang Gat dan
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merebut kota itu. Ketika ia ber-siap2
akan naik ke Jerusjalem,
18 (12-19) maka Joasj, radja Juda,
mengambil segala sumbangan bakti,
jang dipersembahkan oleh radja2 Juda,
nenek mojangnja, oleh Josjafat, Joram
dan Ahazjahu,dan djuga sumbangan
baktinja sendiri dan lagi segala emas
jang terdapat didalam chazanah Rumah
Jahwe serta chazanah istana. Itu lalu
dikirimkannja kepada Hazael, radja
Aram. Maka ia mundur dari Jerusjalem.
19 (12-20) Lain2nja dari kisah Joasj
dan segala sesuatu jang diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
20 (12-21) Pendjawat2nja memberontak
dan bersepakat terhadapnja dan mereka
memukul Joasj di Bet-Milo.
21 (12-22) Jozabad bin Sjim'at dan
Jehozabad bin Sjomer, pendjawat2nja,
memukul dia sampai mati. Ia
dimakamkan serta nenek-mojangnja di
Kota Dawud dan Amas-ja, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
1 Dalam tahun keduapuluh Joasj,
putera Ahazjahu, radja Juda,
maka Joahaz, putera Jehu, mendjadi

13
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radja atas Israil di Sjomron selama
tudjuhbelas tahun.
2 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe dan melandjutkan
dosa2 Jerobe'am bin Nebat, jang
diperbuat Israil atas budjukannja. Ia
tidak mendjauhkannja.
3 Maka itu ber-njala2lah murka Jahwe
kepada Israil dan Ia menjerahkan
mereka kedalam tangan Hazael, radja
Aram, dan kedalam tangan Ben-Hadad,
putera Hazael, se-waktu2.
4 Tetapi Joahaz mempermanis wadjah
Jahwe dan Jahwe mendengarkannja,
karena Ia sudah melihat penganiajaan
Israil, sebab mereka dianiaja radja
Aram.
5 Karena itu Jahwe menganugerahkan
seorang penjelamat kepada Israil.
Mereka melepaskan diri dari genggaman
Aram dan bani Israil mendiami kemahnja
seperti dahulu.
6 Hanjalah mereka tidak mendjauhkan
dosa2 wangsa Jerobe'am, jang diperbuat
Israil atas budjukannja, hingga mereka
menuruti dosa itu. Asjerapun tetap
berdiri tegak di Sjomron.
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tidak menjisakan rakjat lagi
bagi Joahaz, selain limapuluh orang
berkuda, sepuluh kereta perang dan
sepuluh ribu orang pasukan berdjalan.
Radja Aram sudah membinasakan
mereka dan membuat mereka bagaikan
debu jang di-indjak2 orang.
8 Lain2nja dari kisah Joahaz dan segala
sesuatu jang telah diperbuatnja dan
perkasaannja, bukankah kesemuanja
itu tertulis dalam kitab tawarich radja2
Israil?
9 Joahaz berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Sjomron.
Joasj, puteranja, mendjadi radja akan
gantinja.
10 Dalam tahun ketigapuluh Joasj,
radja Juda, maka Joasj, putera Joahaz,
mendjadi radja atas Israil di Sjomron
selama enambelas tahun.
11 Ia membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe dan tidak
mendjauhkan segala dosa Jerobe'am
bin Nabat, jang diperbuat Israil atas
budjukannja, sehingga menurutinja.
12 Lain2nja dari kisah Joasj dan segala
sesuatu jang telah diperbuatnja dan
perkasaannja, bagaimana ia bertempur
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dengan Amas-ja, radja Juda, bukankah
kesemuanja itu tertulis dalam kitab
tawarich radja2 Israil?
13 Joasj berbaring serta nenekmojangnja dan Jerobe'am lalu naik
tachta. Joasj dimakamkan di Sjomron
serta radja2 Israil.
14 Ketika Elisja' djatuh sakit, sehingga
ia akan mati karenanja, maka turunlah
Joasj, radja Israil, kepadanja, menangisi
dia dan berkata: "Aduh bapak, bapakku,
perkeretaan Israil dan perkudaannja!"
15 Kata Elisja' kepadanja: "Ambillah
busur dan anak panah!" Maka ia
mengambil busur dan anak-panah.
16 Kata Elisja' kepada radja Israil:
"Bentangkan busur itu!" Maka ia
membentangkannja. Elisja' lalu menaruh
tangannja diatas tangan radja,
17 dan berkata: "Bukakanlah djendela
disebelah timur!" Setelah dibukakannja,
lalu berkatalah Elisja': "Panahkanlah!"
Maka radja memanahkannja dan Elisja'
berkata: "Suatu anak-panah Jahwe,
suatu anak-panah kemenangan atas
Aram! Engkau akan memukul Aram
dekat Afek sampai habis2!"
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katanja: "Ambillah anak2panah
itu!" Setelah diambilnja, Elisja'
lalu menjuruh kepada radja Israil:
"Pukulkanlah itu ketanah!" Ia
memukulkan itu ketanah sampai
tiga kali, lalu berhenti.
19 Maka pesuruh Allah itu marah2
kepadanja dan berkata: "Andaikata
engkau memukul sampai lima enam kali,
nistjaja engkau memukul Aram sampai
habis2". Tetapi sekarang hanja tiga kali
sadja engkau akan memukul Aram!"
20 Elisja' wafat dan dimakamkan.
Adapun tiap2 tahun rampok2 Moab
memasuki negeri itu.
21 Sekali peristiwa beberapa orang
sedang menguburkan seseorang. Tiba2
tampak olehnja sepasukan rampok.
Mereka melemparkan orang itu kedalam
makam Elisja', lalu pergi. Segera setelah
orang itu menjentuh tulang2 Elisja', ia
hidup kembali lalu berdiri tegak.
22 Hazael, radja Aram, menganiaja Israil
selama Joahaz hidup.
23 Tetapi Jahwe berkasihan kepada
mereka dan merahimi mereka. Ia
berpaling kepada mereka karena
perdjandjianNja dengan Ibrahim Ishak
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dan Jakub. Ia tidak mau membinasakan
mereka dan belum djuga membuang
mereka dari hadapan hadiratNja.
24 Setelah Hazael, radja Aram, mangkat,
maka Ben-Hadad, puteranja, mendjadi
radja akan gantinja.
25 Maka Joasj, putera Joahaz, merebut
kembali dari genggaman Ben-Hadad,
putera Hazael itu, kota2, jang dahulu
direbut Ben-Hadad dari tangan Joahaz,
ajahnja, dalam pertempuran. Sampai
tiga kali Joasj memukul dia dan
mengembalikan kota2 Israil itu.
1 Dalam tahun kedua Joasj,
putera Joahaz, radja Israil, maka
Amas-ja, putera Joasj, mendjadi radja
Juda.
2 Ia berusia duapuluh lima tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama duapuluh sembilan
tahun. Ibunja bernama Jo'adan dan
berasal dari Jerusjalem.
3 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, meskipun tidak
seperti Dawud, mojangnja. Dalam
segala2nja ia berbuat seperti Joasj,
ajahnja, telah berbuat.

14
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bukit angkar tidak
didjauhkan. Rakjat masih djua
mempersembahkan kurban dan
membakar dupa diatas bukit2 angkar.
5 Segera setelah keradjaan teguh
dalam tangannja, ia lalu memukul
pendjawat2nja, jang sudah membunuh
ajahanda.
6 Tetapi ia tidak membunuh anak2 para
pembunuh, sesuai dengan apa jang
tertulis dalam kitab Taurat Musa, dalam
mana Jahwe telah memerintahkan:
"Bapak tidak boleh dibunuh karena
anaknja dan anak tidak boleh dibunuh
karena bapaknja, melainkan orang
masing2 hendaknja dibunuh melulu
karena dosanja sendiri".
7 Dia itulah jang memukul Edom
dalam Lembah Garam, sepuluh ribu
orang djumlahnja, dan jang dengan
menggempurnja merebut Sela, jang
diberinja nama Jokteel sampai dewasa
ini.
8 Pada waktu itu Amas-ja mengutus
pesuruh kepada Joasj, putera Jehu,
radja Israil, dengan pesan ini: "Mari kita
berhadapan muka!"

2 Raja-raja 14.9–13
9 Tetapi

73

Joasj, radja Israil, mengirim
djawaban ini kepada Amas-ja,
radja Juda, "Dedurian di Libanon
menjampaikan tuntutan ini kepada
pohon aras di Libanon: 'Berikanlah
puterimu kepada puteraku akan
isterinja'. Tetapi margasatwa Libanon
berlalu dan meng-indjak2 dedurian itu.
10 Barusan sadja anda memukul Edom
dengan hebat, maka hati anda meninggi.
Nikmatilah kemuliaanmu dan tinggal
dirumah sadja! Untuk apa gerangan
anda mau me-mantjing2kan bentjana
anda dan mau djatuh binasa, anda serta
Juda, rakjat anda?"
11 Tetapi Amas-ja tidak mau mendengar.
Maka naiklah Joasj, radja Israil dan ia
serta Amas-ja berhadapan muka didekat
Bet-Sjemesj.
12 Juda dialahkan oleh Israil dan mereka
lari, masing2 kekemahnja.
13 Didekat Bet-Sjemesj itu Joasj,
radja Israil, menangkap Amas-ja, radja
Juda, putera Joasj putera Ahazjahu,
lalu membawanja ke Jerusjalem. Ia
meretas tembok Jerusjalem mulai
dari pintu-gerbang Efraim sampai
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kepintu-gerbang Pendjuru, empat ratus
hasta pandjangnja.
14 Iapun mengambil emas dan perak
serta segala perabotan, jang terdapat
didalam Rumah Jahwe dan didalam
chazanah istana, dan lagi beberapa
orang sandera, lalu pulang ke Sjomron.
15 Lain2nja dari kisah Joasj dan segala
sesuatu jang telah diperbuatnja serta
perkasaannja, bagaimana ia bertempur
dengan Amas-ja, radja Juda, bukankah
kesemuanja itu tertulis dalam kitab
tawarich radja2 Israil?
16 Joasj berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Sjomron
serta radja2 Israil. Jerobe'am, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
17 Amas-ja, putera Joasj, radja Juda,
masih hidup limabelas tahun lamanja,
setelah Joasj, putera Joahaz, radja Israil
mangkat.
18 Lain2nja dari kisah Amas-ja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
19 Di Jerusjalem orang bersepakat
terhadap Amas-ja dan ia lari ke Lakisj.
Tetapi orang menjuruh kedjar dia sampai
ke Lakisj dan disana ia dibunuh.
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kuda ia diangkut ke
Jerusjalem dan dimakamkan serta
nenek-mojangnja di Kota Dawud.
21 Seluruh rakjat Juda lalu memilih
'Azarja, jang baru berusia enambelas
tahun, dan meradjakan dia akan ganti
Amas-ja, ajahnja.
22 Dia itulah jang membangun kembali
Elat dan mengembalikannja kepada
Juda, sesudah radja berbaring serta
nenek-mojangnja.
23 Dalam tahun kelimabelas Amasja, putera Joasj, radja Juda, maka
Jerobe'am, putera Joasj, mendjadi radja
di Sjomron selama empatpuluh satu
tahun.
24 Ia membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe dan ia tidak
mendjauhkan segala dosa Jerobe'am bin
Nebat, jang telah diperbuat Israil atas
budjukannja.
25 Dia itulah jang memulihkan
djadjahan Israil, dari djalan masuk ke
Hamat sampai ke Laut 'Araba, sesuai
dengan sabda Jahwe, Allah Israil, jang
telah dikatakanNja dengan perantaraan
hambaNja, jakni nabi Jona bin Amitai,
jang berasal dari Gat-Hefer.
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Jahwe telah melihat
kemalangan Israil jang sangat pahit itu,
karena tiada lagi budak maupun orang
merdeka dan tak seorangpun menolong
Israil.
27 Dan lagi Jahwe belum mengambil
keputusan akan menghapus nama Israil
dari bawah langit. Tetapi Ia menolongnja
dengan perantaraan Jerobe'am, putera
Joasj.
28 Lain2nja dari kisah Jerobe'am dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja
serta perkasaannja, bagaimana ia
bertempur, bukankah kesemuanja itu
tertulis dalam kitab tawarich radja2
Israil?
29 (14-28) Jerobe'am berbaring serta
nenek-mojangnja (dan dimakamkan di
Sjomron) serta radja2 Israil. Zekarja,
puteranja mendjadi radja akan gantinja.
1 Dalam tahun keduapuluh tudjuh
Jerobe'am, radja Israil, maka
'Azarja, putera Amas-ja, mendjadi radja
Juda.
2 Ia berusia enambelas tahun, ketika ia
naik tachta, dan ia meradja di Jerusjalem
selama limapuluh dua tahun. Ibunja
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bernama Jokaljahu dan berasal dari
Jerusjalem.
3 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat Amas-ja, ajahnja.
4 Hanjalah bukit2 angkar tidak
didjauhkan. Rakjat masih djua
mempersembahkan kurban dan
membakar dupa diatas bukit2 angkar.
5 Tetapi Jahwe menimpa radja dan
ia kena penjakit kusta hingga hari
mangkatnja. Ia tinggal didalam rumah
penjendirian, sementara Jotam,
putera radja, mengepalai istana dan
menghukumkan rakjat negeri.
6 Lain2nja dari kisah 'Azarja dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
7 'Azarja berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan serta
nenek-mojangnja di Kota Dawud dan
Jotam, puteranja, mendjadi radja akan
gantinja.
8 Dalam tahun ketigapuluh delapan
'Azarja, radja Juda, maka Zekarja,
putera Jerobe'am, mendjadi radja atas
Israil di Sjomron, selama enam bulan.
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membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe, seperti telah
diperbuat nenek-mojangnja dan ia tidak
mendjauhkan dosa2 Jerobe'am bin
Nebat, jang telah diperbuat Israil atas
budjukannja.
10 Sjalum bin Jabesj bersepakat
terhadapnja. Ia dipukulnja di Jible'am
dan ia sendiri mendjadi radja akan
gantinja.
11 Lain2nja dari kisah Zekarja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Israil?
12 (15-11) Inilah sabda Jahwe, jang
telah dikatakanNja kepada Jehu:
"Anak2mu akan bertachta di Israil
sampai angkatan jang keempat". Dan
demikianpun sudah terdjadi pula.
13 Sjalum bin Jabesj mendjadi radja
dalam tahun ketigapuluh sembilan 'Uzia,
radja Juda dan ia meradja di Sjomron
genap sebulan lamanja.
14 Menahem bin Gadi berangkat dari
Tirsa dan memasuki Sjomron. Ia
memukul Sjalum bin Jabesj di Sjomron
dan mendjadi radja akan gantinja.
15 Lain2nja dari kisah Sjalum dan
bagaimana ia bersepakat, bukankah
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kesemuanja itu tertulis dalam kitab
tawarich radja2 Israil?
16 Pada waktu itu Menahem memukul
Tapuah dan djadjahannja mulai dari
Tirsa, dengan segala penduduknja,
karena mereka tidak membukakan
pintu-gerbang baginja, dan ia membelek
semua wanita mereka jang sedang
hamil.
17 Dalam tahun ketigapuluh 'Azarja,
radja Juda, maka Menahem bin Gadi
mendjadi radja atas Israil di Sjomron,
selama sepuluh tahun.
18 Ia membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe dan tidak
mendjauhkan dosa2 Jerobe'am bin
Nebat, jang telah diperbuat Israil atas
budjukannja.
19 Pada djamannja Pul, radja Asjur,
memasuki negeri itu, maka Menahem
memberikan seribu kentar perak
kepada Pul, agar tangannja berulas
untuk meneguhkan keradjaan dalam
tangannja.
20 Menahem memeras uang itu dari
Israil, dari para hartawan, untuk
diberikannja kepada radja Asjur, jaitu
limapuluh misjkal perak seorang,. Lalu
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pulanglah radja Asjur dan tidak tinggal
lagi disitu, dalam negeri itu.
21 Lain2nja dari kisah Menahem dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Israil?
22 Menahem berbaring serta nenekmojangnja dan Pekahja, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
23 Dalam tahun kelimapuluh 'Azarja,
radja Juda, maka Pekahja, putera
Menahem, mendjadi radja atas Israil di
Sjomron, selama dua tahun.
24 Ia membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe dan tidak
mendjauhkan dosa2 Jerobe'am bin
Nebat, jang telah diperbuat Israil atas
budjukannja.
25 Pekah bin Remaljahu, djedjenangnja,
bersepakat terhadapnja dan memukul
dia di Sjomron didalam puri istana,
dan ada sertanja limapuluh orang bani
Gile'ad. Ia membunuh dia dan mendjadi
radja akan gantinja.
26 Lain2nja dari kisah Pekahja dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
kesemuanja itu tertulis dalam Kitab
tawarich radja2 Israil.
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tahun kelimapuluh dua
'Azarja, radja Juda, maka Pekah bin
Remaljahu, mendjadi radja atas Israil, di
Sjomron selama duapuluh tahun.
28 Ia membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe dan tidak
mendjauhkan dosa2 Jerobe'am bin
Nebat, jang telah diperbuat Israil atas
budjukannja.
29 Pada djaman Pekah, radja Israil,
datanglah Tiglatpeleser, radja Asjur, dan
merebut 'Jjon, Abel Bet-Ma'aka, Janoah,
Kedesj. Hazor, Gile'ad dan Galil, jakni
seluruh daerah, Naftali, dan membuang
(penduduk) ke Asjur.
30 Hosjea' bin Ela bersepakat terhadap
Pekah bin Remaljahu. Ia memukul dia
sampai mati dan mendjadi radja akan
gantinja..
31 Lain2nja dari kisah Pekah dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
kesemuanja itu tertulis dalam kitab
tawarich radja2 Israil.
32 Dalam tahun kedua Pekah bin
Remaljahu, radja Israil, maka Jotam,
putera 'Uzia, mendjadi radja Juda.
33 Ia berusia duapuluh lima tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
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Jerusjalem selama enambelas tahun.
Ibunja bernama Jerusja binti Sadok.
34 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat 'Uzia, ajahnja.
35 Hanjalah bukit2 angkar tidak
didjauhkan. Rakjat masih djua
mempersembahkan kurban dan
membakar dupa diatas bukit2 angkar.
Dia itulah jang telah membangun
Gerbang Agung Rumah Jahwe.
36 Lain2nja dari kisah Jotam dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
37 Pada djaman itu mulailah Jahwe
menjuruh Rason, radja Aram, dan Pekah
bin Remaljahu, melawan Juda.
38 Jotam berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan serta
nenek-mojangnja di Kota Dawud,
mojangnja. Ahaz, puteranja, mendjadi
radja akan gantinja.
1 Dalam tahun ketudjuhbelas
Pekah bin Remaljahu, maka Ahaz,
putera Jotam, mendjadi radja Juda.
2 Ahaz berusia duapuluh tahun, ketika
ia naik tachta, dan ia meradja di
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Jerusjalem selama enambelas tahun. Ia
tidak membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, Allahnja, seperti
Dawud, mojangnja,
3 melainkan ia menempuh djalan radja2
Israil. Bahkan ia membuat puteranja
melintasi api, menurut adat ngeri
bangsa2, jang sudah dienjahkan Jahwe
dari hadapan bani Israil.
4 Iapun mempersembahkan kurban dan
membakar dupa diatas bukit2 angkar
dan ketinggian2 dan dibawah tiap2
pohon jang rindang.
5 Pada waktu itu naiklah Rason, radja
Aram, bersama dengan Pekah bin
Remaljahu, radja Israil, ke Jerusjalem
untuk bertempur. Mereka mengepung
Ahaz, tetapi tidak dapat bertempur
dengan mereka.
6 Pada waktu itu djuga radja Edom
merebut kembali Elat untuk orang2
Edom. Ia mengusir orang2 Juda dari Elat
dan orang2 Edom datang ke Elat dan
menetap disana sampai dewasa ini.
7 Karena itu Ahas mengutus pesuruh2
kepada Tiglatpeleser, radja Asjur,
dengan pesan ini: "Beta ini hamba dan
putera baginda. Sudilah tuan naik dan
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menjelamatkan beta dari genggaman
radja Aram dan radja Israil, jang sudah
bergerak terhadap beta".
8 Maka Ahaz mengambil perak dan
emas, jang terdapat dalam Rumah
Jahwe dan didalam chazanah istana,
lalu mengirim itu sebagai hadiah kepada
radja Asjur.
9 Radja Asjur mendengarkannja. Radja
Asjur naik ke Damsjik dan merebut kota
itu. Penduduknja dibuangnja ke Kir dan
Rason dibunuhnja.
10 Radja Ahaz datang ke Damsjik untuk
bertemu dengan Tiglatpeleser, radja
Asjur, dan ia melihat mesbah di Damsjik.
Maka radja Ahaz mengirim peta bagan
mesbah itu serta perintjian susunannja
kepada imam Uria.
11 Imam Uria lalu menjuruh bangun
mesbah serupa itu. Imam Uria
membangun mesbah itu dan
melaksanakan segala sesuatu jang
disuruh radja Ahaz dari Damsjik,
sebelum radja Ahas pulang dari Damsjik.
12 Sepulangnja dari Damsjik, radja
melihat mesbah itu, lalu menghampiri
mesbah itu, naik keatasnja,
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membakar kurban bakar dan
persembahan, menuangkan kurban
tuangnja dan memertjiki mesbah itu
dengan darah kurban2 sjukur.
14 Adapun mesbah, jang berdiri
dihadapan hadirat Jahwe itu,
dipindahkannja dari hadapan baitullah,
jakni dari tempat antara mesbah (baru)
dan Rumah Jahwe, dan ditaruhnja disisi
mesbah (baru) itu, disebelah utara.
15 Radja Ahaz memerintahkan kepada
imam Uria: "Diatas mesbah besar itu
hendaklah engkau membakar kurban
bakar pagi dan persembahan petang,
kurban bakar radja dan persembahannja,
maupun kurban bakar, persembahan
dan kurban tuang seluruh rakjat negeri.
Dan lagi segala darah sekalian kurban
bakar dan persembahan hendaklah
kaupertjikan diatasnja. Adapun mesbah
perunggu itu akan kausahakan sendiri.
16 Maka imam Uria membuat segala
sesuatu jang diperintahkan radja Ahaz
itu.
17 Radjapun membongkar tjagak2, ia
merampas daripadanja bingkai2 dan
kantjah; "Laut" itu diturunkannja dari
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atas sapi2 perunggu, lalu ditaruhnja
diatas dasar batu.
18 Selandjutnja ia membongkar Serambi
Sabat jang beratap, jang dibangun dalam
baitullah, dan Pintu Radja luar pada
Rumah Jahwe, demi untuk radja Asjur.
19 Lain2nja dari kisah Ahaz dan segala
sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
20 Ahaz berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan serta
nenek-mojangnja di Kota Dawud. Hizkia,
puteranja, mendjadi radja akan gantinja.
1 Dalam tahun keduabelas Ahaz,
radja Juda, maka Hosjea', putera
Ela, mendjadi radja atas Israil di
Sjomron, selama sembilan tahun.
2 Ia membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe, hanjalah
tidak seburuk radja2 Israil, jang
mendahuluinja.
3 Sjalmaneser, radja Asjur, naik
melawan Hosjea', jang dihambakan
olehnja, sehingga ia mesti membajar
padjak kepadanja.
4 Tetapi radja Asjur mendapati Hosjea'
berkomplotan terhadapnja, sebab ia
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telah mengutus pesuruh2 kepada So,
radja Mesir, dan tidak lagi membajar
padjak tahunan kepada radja Asjur.
Radja Asjur lalu menawan dia serta
mempendjarakannja terbelenggu.
5 Radja Asjur memasuki seluruh negeri
itu, naik ke Sjomron dan selama tiga
tahun melingkari kota itu.
6 Radja Asjur merebut Sjomron dalam
tahun kesembilan Hosjea'. Ia membuang
Israil ke Asjur dan menjuruh mereka
tinggal di Halah, ditepi Habor, sungai
Gozan, dan didalam kota2 Media.
7 Itulah terdjadi, karena bani Israil
sudah berdosa terhadap Jahwe, Allahnja,
jang sudah menghantar mereka keluar
dari negeri Mesir dan melepaskan
mereka dari genggaman Fare'o, radja
Mesir. Mereka memudja dewa2 lain.
8 Mereka hidup menurut adat-istiadat
bangsa2, jang sudah dienjahkan Jahwe
dari hadapan bani Israil.
9 Bani Israil, dan radja2 jang telah
diangkat mereka, ber-sungut2 terhadap
Jahwe, Allahnja. Mereka membangun
bukit2 angkar didalam segala kota, baik
didalam mertju maupun didalam kota
berbenteng.
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menegakkan tugu2 angkar
dan asjera diatas tiap2 ketinggian jang
mengandjur dan dibawah tiap2 pohon
jang rindang.
11 Mereka membakar dupa diatas bukit2
angkar, seperti bangsa2, jang sudah
diusir Jahwe dari hadapan mereka, dan
mereka memperbuat hal durdjana untuk
menantang Jahwe.
12 Mereka berbakti kepada berhala2,
hal mana, menurut sabda Jahwe, tidak
boleh diperbuat mereka.
13 Namun Jahwe sudah memberikan
peringatan ini kepada Israil maupun
Juda dengan perantaraan para nabi dan
pelihatNja: "Baliklah dari djalanmu jang
durdjana itu dan tepatilah perintah2Ku
dan ketetapanKu, sekadar seluruh
Taurat, jang sudah Kuperintahkan
kepada nenek-mojangmu dan jang
sudah Kusampaikan kepadamu dengan
perantaraan hamba2Ku, para nabi."
14 Tetapi mereka tidak mendengarkan,
malahan bertegar hati seperti nenekmojangnja, jang tidak menaruh pertjaja
pada Jahwe, Allahnja.
15 Mereka menghinakan ketetapanNja
maupun perdjandjianNja, jang sudah
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diikatNja dengan nenek-mojang
mereka,dan djuga suruhan2Nja, jang
sudah disampaikan kepada mereka.
Mereka membuntuti jang sia2, untuk
djatuh sendiri dalam kesia2an dengan
menuruti bangsa2 dikelilingnja, padahal
Jahwe sudah melarang mereka untuk
berbuat seperti orang2 itu.
16 Mereka meninggalkan segala
perintah Jahwe, Allah mereka, dan
membuat sendiri patung tuangan, jakni
dua anak-sapi, dan mereka membuat
asjera dan bersembah kepada segala
balatentara langit dan berbakti kepada
Ba'al.
17 Mereka membuat putera-puterinja
melintasi api dan mereka mendjalankan
sihir dan hobatan dan lagi menjerahkan
diri akan membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe untuk
menantang Dia.
18 Maka itu Jahwe sangat murka kepada
Israil dan mendjauhkan mereka dari
hadapan hadiratNja. Tak sesuatupun
tersisa, selain suku Juda melulu.
19 Djuga Juda tidak menepati perintah2
Jahwe, Allah mereka. Mereka djuga
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menurut adat-istiadat jang diadakan
oleh Israil.
20 Karena itu Jahwe mentjampakkan
seluruh keturunan Israil dan
merendahkannja. Ia menjerahkan
mereka kedalam tangan para pendjarah,
sehingga Ia membuangnja dari hadapan
hadiratNja.
21 Tatkala itu Ia telah menjentak Israil
daripada wangsa Dawud, sehingga
mereka meradjakan Jerobe'am bin
Nebat. Tetapi Jerobe'am memisahkan
Israil daripada Jahwe dan membudjuk
Israil untuk berbuat dosa besar.
22 Maka bani Israil terus mendjalankan
segala dosa Jerobe'am, jang telah
diperbuatnja, dan mereka tidak
mendjauhinja,
23 sampai Jahwe mendjauhkan
Israil dari hadapan hadiratNja,
sebagaimana telah disabdakanNja,
dengan perantaraan hamba2Nja, para
Nabi. Ia membuang Israil dari tanahnja
ke Asjur, tempat mereka masih berada
hingga dewasa ini.
24 Adapun radja Asjur mendatangkan
orang2 dari Babel, Kuta, 'Awa, Hamat
dan Sefarwaim dan mendudukkan
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mereka di-kota2 Sjomron akan ganti
bani Israil. Mereka memiliki Sjomron dan
menetap di-kota2nja.
25 Pada masa permulaan mereka tinggal
disitu, mereka tidak memudja Jahwe.
Dari sebab itu Jahwe mendatangkan
singa kepada mereka, jang mem-bunuh2
ditengah mereka.
26 Maka berkatalah orang kepada radja
Asjur: "Bangsa2 jang didatangkan
baginda dan jang didudukkan baginda
di-kota2 Sjomron, tidak mengetahui
ibadat Ilah setempat. Karena itu ia telah
mendatangkan singa kepada mereka,
jang mem-bunuh2 ditengah mereka,
karena mereka tidak mengetahui ibadat
Ilah setempat."
27 Lalu perintah radja Asjur: "Hendaknja
disuruh kesana seorang dari antara
para imam, jang sudah kubuang dari
sana, supaja ia pergi menetap disana
untuk mengadjarkan mereka ibadat Ilah
setempat itu."
28 Maka datanglah seorang dari antara
para imam, jang dibuang dari Sjomron
itu. Ia menetap di Betel dan mendjadi
guru mereka, bagaimana mereka harus
memudja Jahwe.
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bangsa itu membuat dewanja
sendiri dan menempatkannja di-kuil2
diatas bukit2 angkar, jang telah dibuat
orang2 Sjomron. Demikianlah diperbuat
tiap2 bangsa di-kota2, jang didiaminja.
30 Orang2 Babel membuat suatu
Sukot-Benot, orang2 Kuta membuat
suatu Nergal, orang2 Hamat membuat
suatu Asjima,
31 orang2 'Awa membuat suatu Nibkaz
dan suatu Tartak, dan orang2 Sefarwaim
membakar anak2nja didalam api untuk
Adramelek dan 'Anamelek, dewa2
Sefarwaim.
32 Mereka memudja Jahwe djuga
dan mengangkat dari segala kalangan
mereka sendiri imam2 bukit2 angkar,
jang bertugas untuk mereka didalam
kuil-kuil bukit angkar
33 Sungguhpun mereka memudja
Jahwe, namun mereka djuga berbakti
kepada dewa2 mereka sendiri menurut
adat-istiadat bangsa2, dari tengah2
mana mereka itu telah dibuang.
34 Hingga hari ini mereka berlaku
menurut adat istiadat mereka jang
lama. Mereka tidak memudja Jahwe
dan tidak berbuat menurut ketetapan2,
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adat-istiadat, Taurat dan perintah2Nja,
jang telah diperintahkan Jahwe kepada
bani Jakub, jang sudah diberiNja
namanja, Israil.
35 Jahwe telah mengikat perdjandjian
dengan mereka dan memerintahkan
kepada mereka: "Kamu djangan
memudja dewa2 lain, kamu djangan
bersembah-sudjud dan djangan
berbakti kepadanja dan djangan
mempersembahkan kurban kepadanja.
36 Hanja Jahwe, jang menghantar
kamu keluar dari negeri Mesir dengan
kekuatan jang besar dan dengan
lengan terentang, haruslah kamu pudja,
sembah dan persembahkan kurban.
37 Ketetapan dan hukum, Taurat
dan perintah2, jang sudah ditulisNja
untuk kamu, haruslah senantiasa
kamu indahkan untuk dilaksanakan.
Djanganlah memudja dewa2 lain!
38 Perdjandjian jang sudah Kuikat
dengan kamu. djangan kamu lupakan
dan kamu djanganlah memudja dewa2
lain!
39 Tetapi sebaliknjalah: Jahwe,
Allahmu, haruslah kamu pudja. Ia akan
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melepaskan kamu daripada genggaman
segala seterumu!"
40 Tetapi mereka tidak mau mendengar,
melainkan mereka berlaku menurut
adat-istiadat mereka jang lama.
41 Demikianlah bangsa2 itu sungguhpun
memudja Jahwe, namun mereka
djuga berbakti kepada'berhala2 nja.
Djuga anak2nja dan anaktjutju mereka
berbuat hingga dewasa ini, seperti
nenek-mojangnja dahulu telah berbuat.
1 Dalam tahun ketiga Hosjea',
putera Ela, radja Israil, maka
Hizkia, putera Ahaz, mendjadi radja
Juda.
2 Ia berusia duapuluh lima tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama duapuluh sembilan
tahun. Ibunja bernama Abija binti
Zekarja.
3 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat Dawud, mojangnja.
4 Dia itulah jang mendjauhkan bukit2
angkar, mematahkan tugu2 angkar dan
menebang asjera. Iapun meremukkan
ular perunggu, jang dibuat oleh Musa,
sebab hingga masa itu bani Israil
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membakar dupa dihadapannja. Itu
dinamakan "Nehusjitan".
5 Pada Jahwe, Allah Israil, ia menaruh
pertjaja. Sesudah dia tak seorangpun
dari antara para radja Juda setara
dengan dia, bahkan sebelum diapun tak
seorangpun setara dengannja.
6 Ia melekat pada Jahwe dan tidak
mendjauhkan dirinja daripadaNja,
tetapi menepati perintah2, jang telah
disampaikan Jahwe kepada Musa.
7 Maka itu Jahwe ada sertanja, sehingga
ia berhasil dalam segala usahanja. Ia
merontak terhadap radja Asjur dan tidak
berhamba lagi kepadanja.
8 Dia itu pula jang memukul orang2
Felesjet sampai ke 'Aza dan djuga
djadjahannja, baik mertju2 mereka
maupun kota2 berbenteng.
9 Dalam tahun keempat radja Hizkia jaitu tahun ketudjuh Hosjea', putera Ela,
radja Israil - naiklah Sjalmaneser, radja
Asjur, melawan Sjomron dan melingkari
kota itu.
10 Kota itu direbut pada achir tiga
tahun. Dalam tahun keenam Hizkia jaitu tahun kesembilan Hosjea', radja
Israil - Sjomron direbut.
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Asjur membuang Israil ke Asjur
dan mendudukkan mereka di Halah,
ditepi Habor, sungai Gozan, dan didalam
kota2 Media.
12 (Ini terdjadi) karena mereka
tidak mendengarkan suara Jahwe, Allah
mereka, dan melanggar perdjandjianNja,
dan segala sesuatu, jang telah
diperintahkan Musa, hamba Jahwe,
itupun tidak mereka dengarkan dan
tidak mereka perbuat.
13 Dalam tahun keempatbelas radja
Hizkia, naiklah Sanherib, radja Asjur,
melawan semua kota Juda jang
berbenteng, dan merebut kota2 itu.
14 Maka Hizkia, radja Juda, mengirim
pesan ini kepada radja Asjur di Lakisj:
"Beta telah bersalah. Sudilah berbalik
daripada beta. Barang apapun jang
anda bebankan kepada beta, akan beta
tanggung". Maka radja Asjur menuntut
dari Hizkia, radja Juda, tiga ratus kentar
perak dan tiga puluh kentar emas.
15 Hizkia memberikan kepadanja segala
perak, jang terdapat dalam Rumah
Jahwe dan didalam chazanah istana.
16 Pada kesempatan itu Hizkia mengerat
lapis dari pintu Balai Jahwe dan dari

2 Raja-raja 18.17–21

97

tonggak2 pintu, jang sudah disalut oleh
radja Juda, dan menjerahkannja kepada
radja Asjur.
17 Dari Lakisj radja Asjur mengutus
Seri Rabsakeh dengan bala jang besar
kepada radja Hizkia di Jerusjalem. Ia
naik dan tiba di Jerusjalem dan lalu
berdiri didekat saluran air Kolam-atas,
jang terletak didjalan Lapangan Penatu,
18 dan memanggil radja. Maka Eljakim
bin Hilkijahu, kepala istana, bersama
dengan Sjebna, penulis, dan Joah bin
Asaf, patih, keluar mendapatkan dia.
19 Lalu berkatalah Seri Rabsakeh
kepada mereka: "Katakanlah kepada
Hizkia: 'Demikianlah titah sri baginda,
maharadja Asjur: Matjam apa gerangan
kepertjajaan, jang anda taruh itu?
20 Kiranja anda mengira, bahwa tjakap
angin belaka merupakan siasat dan
perkasaan untuk bertempur? Kepada
siapa gerangan anda pertjaja, maka
anda sampai merontak kepada beta?
21 Sesungguhnjalah, anda menaruh
pertjaja pada batang teberau jang sudah
patah itu, jaitu Mesir, jang memasuki
dan lalu menembusi tangan orang jang
bertopang padanja! Demikianlah Fare'o,
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radja Mesir, bagi setiap orang, jang
pertjaja padanja.
22 Dan djika kalian berkata kepada
beta: Kami ini pertjaja pada Jahwe,
Allah kami!, maka bukankah Dia
itulah jang bukit2 angkarNja serta
mesbah2Nja sudah didjauhkan oleh
Hizkia, sambil bertitah kepada Juda dan
Jerusjalem: Hanja dihadapan mesbah
di Jerusjalem ini sadjalah kamu boleh
bersembah-sudjud'.
23 Nah sekarang, baiklah anda bertaruh
sadja dengan tuanku, radja Asjur.
Beta akan memberikan dua ribu
ekor kuda kepada anda, seandainja
anda mampu mendapati orang untuk
menungganginja.
24 Mana bisa anda dapat menangkis
satu pendjawat tuanku jang terketjil
sadja! Tetapi anda pertjaja pada Mesir
untuk mendapat kereta2 perang dan
pasukan berkuda!
25 Dan lagi, adakah beta ini naik
lawan tempat ini dengan tidak semau
Jahwe untuk membinasakannja? Jahwe
sudah berfirman kepada beta: "Naiklah
kenegeri itu dan binasakanlah itu!"
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Sahut Eljakim bin Hilkijahu
serta Sjebna dan Joah kepada Seri
Rabsakeh itu: "Sudilah berbitjara
dalam bahasa Aram sadja. Kami kan
memahami djuga. Tuan djangan bitjara
dalam bahasa Juda, sampai kedengaran
oleh rakjat diatas tembok ini."
27 Tetapi Seri Rabsakeh berkata kepada
mereka: "Adakah tuanku itu mengutus
aku ini melulu kepada tuanmu dan
kepada kamu, untuk mengatakan ini?
Bukankah lebih2 kepada orang2, jang
duduk diatas tembok itu sampai mereka
memakan dahinja sendiri dan minum
kentjingnja sendiri bersama dengan
kamu ini?"
28 Seri Rabsakeh lalu berdiri tegak dan
berseru dengan suara lantang dalam
bahasa Juda. Ia angkat bitjara, katanja:
"Dengarkanlah titah seri baginda, maha
radja Asjur!.
29 Demikianlah titah radja: 'Djanganlah
kamu sampai terbudjuk oleh Hizkia,
sebab ia tidak mampu melepaskan kamu
dari tanganku.
30 Dan djanganlah kamu sampai
dibudjuk Hizkia untuk menaruh pertjaja
pada Jahwe dengan berkata: Jahwe
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pastilah akan melepaskan kita, dan kota
inipun tidak akan diserahkan kedalam
tangan radja Asjur.
31 Kamu djangan mendengarkan Hizkia!
Sebab demikianlah titah radja Asjur:
'Sembahkanlah penungkul kepadaku
dan keluarlah kepadaku! Nistjaja
setiap orang akan makan buah pokok
anggurnja sendiri dan buah pohon aranja
sendiri dan minum air sumurnja sendiri,
32 sampai aku datang untuk menghantar
kamu kenegeri jang mirip negerimu,
suatu negeri gandum dan anggur, suatu
negeri roti dan kebun-anggur, suatu
negeri pohon zaitun, minjak dan madu,
agar kamu tetap hidup dan tidak mati.
Kamu djangan mendengarkan Hizkia!
Ia hanja membudjuk kamu dengan
berkata: 'Jahwe akan melepaskan kita!'
33 Pernahkah satu djua dari antara
dewata bangsa2 lain itu melepaskan
negerinja dari tangan radja Asjur?
34 Dimana gerangan dewa2 Hamat
dan Arpad? Dimana gerangan dewa2
Sefarwaim, Hena' dan 'Iwa? (Dimana
gerangan dewa2 Sjomron?) Adakah
mereka itu melepaskan Sjomron dari
tanganku?
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gerangan dari antara semua
dewata negeri2 itu pernah melepaskan
negerinja daripada tanganku? Mana bisa
Jahwe akan melepaskan Jerusjalem dari
tanganku!'"
36 Rakjat berdiam diri dan tidak
mendjawab sepatah katapun kepadanja,
sebab demikianlah titah radja: "Kamu
djangan mendjawab kepadanja!"
37 Lalu Eljakim bin Hilkijahu, kepala
istana, dan Sjebna, penulis, serta Joah
bin Asaf, patih itu, dengan pakaiannja
tersobek menghadap Hizkia dan
memberitahukan kepadanja apa jang
telah dikatakan Seri Rabsakeh itu.
1 Segera setelah Hizkia
mendengar hal itu, ia lalu
menjobek pakaiannja. Ia mengenakan
kain karung dan pergi ke Rumah Jahwe.
2 Iapun mengutus Eljakim, kepala
Istana, dan Sjebna, penulis, serta kaum
tua2 dari antara para imam, dengan
berpakaian kain karung, kepada nabi
Jesaja bin Amos.
3 Kata mereka kepadanja: "Demikianlah
pesan Hizkia: Hari ini adalah hari
kesesakan, siksa dan hina! Anak2 sudah
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sampai pada liangnja, tetapi tak ada
kekuatan untuk melahirkan!
4 Mudah2an Jahwe, Allahmu,
mendengar segala perkataan Seri
Rabsakeh, jang sudah disuruh tuannja,
radja Asjur, untuk menghina Allah jang
hidup. Dan mudah2an Jahwe, Allahmu,
menjiksa dia karena perkataan, jang
telah didengarNja. Sudilah minta doa
untuk sisa, jang masih terdapat!"
5 Ketika pendjawat2 Hizkia itu sampai
kepada Jesaja,
6 maka berkatalah Jesaja kepada
mereka: "Ini harus kamu katakan
kepada tuanmu: "Demikianlah Jahwe
bersabda: Djangan takut akan
perkataan, jang telah kaudengar dan
jang diutjapkan pelajan radja Asjur itu
akan menghodjat Aku!
7 Lihatlah, Aku hendak menaruh
suatu roh didalam dirinja, sehingga
ia mendengar kabar-kabur dan oleh
karenanja pulang kenegerinja. Dan
dinegerinja itu Aku akan mendjatuhkan
dia dengan pedang!'"
8 Seri Rabsakeh kembali dan mendapati
radja Asjur sedang menggempur Libna.
Sebab (Seri Rabsakeh) telah mendengar
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kabar, bahwa radja sudah berangkat dari
Lakisj,
9 karena ia mendengar kabar, bahwa
Tirhaka, radja Kusj, sudah keluar akan
bertempur dengannja. Maka ia mengutus
pesuruh lagi kepada Hizkia, radja Juda:
dengan pesan:
10 "Inilah hendaknja kamu katakan
kepada Hizkia, radja Juda: 'Djanganlah
anda sampai terbudjuk oleh Ilah anda,
jang mendjadi harapan anda itu dengan
berpikir: Jerusjalem tak akan diserahkan
kedalam tangan radja Asjur.
11 Anda kan telah mendengar sendiri
apa jang telah diperbuat Radja2
Asjur terhadap semua negeri, dengan
mengenakan kutuknja padanja. Masakan
anda akan dilepaskan!
12 Adakah dewa2 bangsa2 itu pernah
melepaskan mereka, jang dibinasakan
oleh nenek-mojang beta, jakni Gozan,
Haram, Resef dan bani Eden di Telasar?
13 Dimana gerangan radja Hamat,
dimana gerangan radja Arpad, dan
radja2 kota Sfarwaim, Hena' dan 'Iwa
itu?"
14 Hizkia mengambil surat itu dari
tangan pesuruh2 dan membatja itu.
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Lalu Hizkia naik ke Rumah Jahwe, dan
membentangkan surat itu dihadapan
hadirat Jahwe,
15 lalu Hizkia berdoa, katanja: "Jahwe,
Allah Israil, jang bersemajam diatas
Kerub2! Hanja Engkaulah Allah atas
segala keradjaan diatas bumi. Engkaulah
jang membuat langit dan bumi!
16 Jahwe, tjondongkanlah telingaMu dan
dengarlah! Jahwe, bukakanlah mataMu
dan lihatlah! Dengarkanlah perkataan
Sanherib, jang menjuruh hinakan Allah
jang hidup!
17 Jahwe, dengan sesungguhnja, radja2
Asjur telah membasmi bangsa2 itu serta
negerinja,
18 dan djuga telah menjerahkan
dewa2nja kepada api. Karena mereka itu
bukan Allah, melainkan buatan tangan
manusia, dari kaju dan batu, maka
mereka dapat dibinasakan!
19 Tetapi sekarang, ja Jahwe, Allah
kami, sudilah menjelamatkan kami dari
genggamannja, agar segala keradjaan
diatas bumi mengetahui, bahwa hanjalah
Engkau, Jahwe, adalah Allah!"
20 Maka Jesaja bin Amos menjuruh
katakan kepada Hizkia: "Demikianlah
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Jahwe bersabda, Allah Israil: 'Aku telah
mendengar doa, jang kaupandjatkan
kepadaKu karena Sanherib, radja Asjur
itu.
21 Inilah sabda Jang telah dikatakan
Jahwe tentang dia: Engkau dihinakan
dan diper-olok2an oleh kenja, puteri
Sion; dibelakangmu puteri Jerusjalem
meng-geleng2kan kepalanja.
22 Siapa gerangan telah kaunistakan
dan kaufitnah, terhadap siapa gerangan
engkau telah meninggikan suara dan
kau angkat mata tjongkakmu? Terhadap
Jang Kudus Israil!
23 Dengan perantaraan para pesuruhmu
Tuhan telah kaunistakan. Telah
kaukatakan: 'Dengan banjaknja
keretaku puntjak gunung-gemunung
telah kudaki, udjung2 Libanon. Aku
telah memotong pohon2 arasnja jang
mendjulang pilihan pohon2 sarunja; aku
telah mentjapai dangau2nja jang djauh,
dan hutan belantaranja.
24 Aku telah menggali dan meminum air
jang asing; dengan telapak kakiku telah
kukeringkan sekalian sungai Mesir'.
25 Tidakkah kaudengar? Dari sediakala
itu telah Kuperbuat, pada masa jang
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purba Kurentjanakan sudah, tetapi
sekarang Kudatangkan. Engkau telah
ditugaskan akan memuingkan kota2
berbenteng;
26 penduduknja tiada berdaja
tangannja, tjemaslah mereka dan malu;
mereka laksana rumput dipadang,
bagaikan hidjau2an jang muda, selaku
tumbuh2an disotoh, jang mengering
sebelum berkembang
27 (Pada bangkit) dan dudukmu Aku
berada, pergi dan datangmu Kuketahui
pula.
28 Karena terhadapKu kau penasaran,
dan gemparmu naik sampai ketelingaKu,
maka Aku memasang buluhKu dalam
hidungmu, dan kekangKu pada bibirmu,
engkau akan Kubalikkan melalui djalan,
jang kautempuh untuk datang!"
29 Dan ini akan mendjadi tanda bagimu:
"Dalam tahun ini orang akan makan
apa jang tumbuh sesudah panen, dalam
tahun jang kedua apa jang tumbuh
dengan sendirinja, tetapi dalam tahun
ketiga hendaklah engkau menabur dan
menuai, tanamilah kebun-anggur dan
makanlah buahnja!
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jang dari keluarga Juda akan
lepas dan tersisa, akan berakar dibawah
dan berbuah diatas.
31 Sebab dari Jerusjalem akan keluarlah
suatu sisa, dan orang jang lepas dari
gunung Sion, itu akan dikerdjakan
tjemburu Jahwe."
32 Maka itu demikianlah sabda Jahwe
tentang radja Asjur: "Ia tidak akan
memasuki kota itu, ia tidak akan
memanah kedalamnja; ia tidak akan
menghadapinja dengan utar2, dan tidak
memasang perkubuan terhadapnja!
33 Liwat djalan, jang tadinja
ditempuhnja kemari, ia akan berbalik,
tetapi kota ini tidak akan dimasukinja,
ini firman Jahwe!
34 Aku hendak membela kota ini untuk
menjelamatkannja, demi Aku sendiri dan
karena hambaKu, Dawud!"
35 Pada malam itu djuga keluarlah
malaekat Jahwe dan memukul seratus
delapanpuluh lima ribu orang didalam
perkemahan Asjur. Pagi2 benar hanja
majat2nja sadjalah kelihatan.
36 Sanherib, radja Asjur, berangkat dan
pergi, lalu tinggal di Ninive.
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suatu hari, ketika ia sedang
bersembah-sudjud didalam kuil Nisrok,
dewanja, datanglah Adramelek dan
Sareser ('puteranja') memukul dia
dengan pedang, lalu melepaskan diri
kenegeri Ararat. Asarhadon, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
1 Pada masa itu Hizkia djatuh
sakit pajah. Nabi Jesaja bin
Amos datang serta berkata kepadanja:
"Demikianlah Jahwe bersabda: 'Aturlah
rumahmu, sebab engkau akan mati dan
tidak akan hidup lagi'"
2 Hizkia memalingkan mukanja
kedinding, lalu berdoa kepada Jahwe:
3 "Ah Jahwe, sudilah ingat, bahwasanja
aku ini sudah berdjalan dihadapan
hadiratMu dengan setia dan hati jang
bulat dan lagi kuperbuat apa jang
baik dalam pandanganMu!" Hizkia lalu
menangis dengan sangatnja.
4 Belum lagi Jesaja keluar dari
pelataran, maka sampailah sabda Jahwe
kepadanja:
5 "Baliklah dan katakanlah kepada
Hizkia, pembesar umatKu: 'Demikianlah
Jahwe, Allah mojangmu Dawud,
bersabda: Aku sudah mendengar doamu
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dan melihat airmatamu. Lihatlah, Aku
akan menjembuhkan dikau, pada hari
ketiga engkau akan naik ke Rumah
Jahwe!
6 Aku akan menambahkan limabelas
tahun pada umur hidupmu dan Aku
akan menjelamatkan dikau serta kota ini
dari genggaman radja Asjur. Aku akan
membela kota ini demi Aku sendiri dan
karena hambaKu Dawud!'"
7 Jesaja berkata: "Ambillah kue buah
ara!" Orang mengambil kue dan
menaruhnja pada bisul, maka pulihlah
itu.
8 Hizkia bertanja kepada Jesaja:
"Apakah tandanja, maka Jahwe akan
menjembuhkan daku dan aku akan naik
ke Rumah Jahwe pada hari ketiga?"
9 Sahut Jesaja: "Ini mendjadi tanda dari
pihak Jahwe bagimu, bahwa Jahwe akan
membuat apa jang telah disabdakanNja:
Haruskah bajang2 itu madju sepuluh
mata ataukah mundur sepuluh mata?
10 Sahut Hizkia: "Bagi bajang2 itu
perkara ketjil sadja madju sepuluh mata.
Djangan begitu! Biarlah bajang2 itu
mundur sepuluh mata!"
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Jesaja lalu menjebut nama
Jahwe, dan Ia mengundurkan bajang2
itu sepuluh mata pada djendjang Ahaz.
12 Pada waktu itu Merodak-Baladan bin
Baladan, radja Babel, mengirim surat2
dan persembahan kepada Hizkia, karena
ia mendengar, bahwa Hizkia djatuh sakit.
13 Hizkia bersukatjita karenanja dan
memperlihatkan kepada mereka seluruh
perbendaharaannja, perak, emas,
wangi2an dan minjak jang terpilih,
gudang sendjata dan segala sesuatu
jang terdapat dalam chazanah2nja.
Didalam istananja dan didalam seluruh
wilajahnja tak ada sesuatupun, jang
tidak diperlihatkan Hizkia kepada
mereka.
14 Kemudian nabi Jesaja menghadap
radja Hizkia dan berkata kepadanja:
"Apakah telah dikatakan orang2 itu dan
dari mana mereka datang kepadamu?"
Sahut Hizkia: "Mereka datang dari negeri
jang djauh, dari Babel!"
15 Kata Jesaja: "Apakah telah dilihat
mereka didalam rumahmu?" Sahut
Hizkia: "Segala sesuatu jang ada
didalam rumahku, telah dilihat
mereka. Didalam chazanahku tidak ada
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sesuatupun, jang tidak kuperlihatkan
kepada mereka".
16 Maka kata Jesaja kepada Hizkia:
"Dengarkanlah sabda Jahwe:
17 Sesungguhnja, harinja, akan datang,
segala sesuatu jang ada didalam
rumahmu dan jang ditimbun hingga kini
oleh nenek-mojangmu, akan diangkut
ke Babel. Satupun tak akan ada jang
tersisa, demikianlah firman Jahwe.
18 Dan dari antara putera2mu, jang
akan berpantjar daripadamu dan jang
kauperanakkan, akan ada jang diambil
untuk mendjadi sida2 didalam istana
radja Babel".
19 Sahut Hizkia kepada Jesaja: "Baiklah
sabda Jahwe, jang telah kaukatakan
kepadaku itu". Ia berpikir: "Biar sadja,
asal ada perdamaian dan keamanan
seumur hidupku!".
20 Lain2nja dari kisah Hizkia dan
segala perkasaannja dan bagaimana ia
telah membuat kolam dan saluran air
dan mendatangkan air kedalam kota,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
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berbaring serta nenekmojangnja dan Menasje, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
1 Menasje berusia duabelas tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia
meradja di Jerusjalem selama limapuluh
lima tahun. Ibunja bernama Hefsi-Bah.
2 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, menurut kengerian2
bangsa2, jang telah dienjahkan Jahwe
dari hadapan bani Israil.
3 Ia membangun kembali bukit2
angkar, jang sudah dibinasakan Hizkia,
ajahnja. Ia mendirikan mesbah2
untuk Ba'al dan membuat asjera2,
seperti telah diperbuat Ahab, radja
Israil. Ia bersembah-sudjud kepada
seluruh balatentara langit dan berbakti
kepadanja.
4 Ia membangun mesbah2 didalam
Rumah Jahwe, padahal Jahwe sudah
berfirman tentang itu: "Di Jerusjalem
Aku akan menaruh namaKu!"
5 Ia membangun mesbah2 untuk
seluruh balatentara langit didalam kedua
pelataran Rumah Jahwe.
6 Ia membuat puteranja melintasi
api, mendjalankan ilmu wasitah
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dan pertenungan serta mengangkat
wasitah dan orang berilmu gaib
dan memperlipatgandakan apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe akan
menantang Dia.
7 Ia menaruh sebuah berhala Asjera,
jang sudah dibuatnja sendiri, didalam
baitullah, meskipun Jahwe telah
berfirman perihal baitullah itu kepada
Dawud dan Sulaiman, puteranja:
"Didalam Rumah ini dan di Jerusjalem,
jang sudah Kupilih dari antara sekalian
suku Israil, Aku akan menaruh namaKu
se-lama2nja.
8 Aku tidak akan membuat lagi kaki
Israil berkelana djauh dari tanah
jang sudah Kuanugerahkan kepada
nenek-mojangnja, asal sadja mereka
ber-djaga2 untuk memperbuat segala
sesuatu, jang telah Kuperintahkan
kepada mereka, selaras dengan Taurat,
jang sudah diperintahkan oleh hambaKu
Musa kepada mereka."
9 Tetapi mereka tidak mau
mendengarkan dan Menasje sudah
membudjuk mereka untuk berbuat lebih
durdjana daripada bangsa2, jang sudah
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dienjahkan Jahwe dari hadapan bani
Israil.
10 Maka Jahwe bersabda dengan
perantaraan hamba2Nja, para nabi:
11 "Karena Menasje, radja Juda, sudah
membuat kengerian2 itu, lebih durdjana
daripada segala sesuatu, jang diperbuat
orang2 Amor sebelumnja, dan iapun
mengadjak Juda berdosa dengan
berhala2nja,
12 maka itu, demikianlah Jahwe, Allah
Israil bersabda: "Sesungguhnja, Aku
hendak mendatangkan atas Jerusjalem
dan Juda bentjana, jang demikian
besarnja, hingga mendesinglah kedua
telinga setiap orang jang mendengarnja.
13 Aku akan meregangkan pada
Jerusjalem tali pengukur Sjomron dan
tali sipat wangsa Ahab dan Aku akan
menjapu Jerusjalem, seperti orang
menjapu pinggan, jang dibalikkan
setelah disapu bersih.
14 Sisa pusakaKu akan Kutinggalkan dan
Kuserahkan kedalam tangan seteru2nja,
sehingga mereka digedori dan dirampoki
oleh sekalian seterunja,
15 oleh sebab mereka membuat apa
jang durdjana dalam pandanganKu dan
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senantiasa menantang Aku, sedjak hari
nenek-mojang mereka keluar dari Mesir
hingga hari ini'."
16 Selain dosa jang diperbuat Juda atas
budjukan Menasje dengan membuat apa
jang durdjana dalam pandangan Jahwe,
Menasjepun menumpahkan amat banjak
darah jang tak bersalah, sehingga
memenuhi Jerusjalem dari udjung jang
satu keudjung jang lain.
17 Lain2nja dari kisah Menasje dan
segalah sesuatu jang telah diperbuatnja
dan dosa jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
18 Menasje berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan ditaman
rumahnja jaitu taman 'Uza. Amon,
puteranja, mendjadi radja akan gantinja.
19 Amon berusia duapuluh dua tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama dua tahun. Ibunja
bernama Mesjulemat binti Harus dan
berasal dari Jotba.
20 Ia membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe, seperti telah
diperbuat Menasje, ajahnja.
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ia melandjutkan
djalan ajahnja. Ia berbakti kepada
berhala2, jang dipudja ajahnja, dan
bersembah-sudjud kepadanja.
22 Ia meninggalkan Jahwe, Allah
nenek-mojangnja, dan tidak berdjalan
didjalan Jahwe.
23 Pendjawat2 Amon bersepakat
terhadapnja dan membunuh radja
didalam rumahnja.
24 Tetapi rakjat negeri itu memukul
semua orang jang sudah bersepakat
terhadap radja Amon dan meradjakan
Josjijahu, puteranja, akan gantinja.
25 Lain2nja dari kisah Amon dan
segalah sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
26 Ia dimakamkan didalam makamnja,
ditaman 'Uza, dan Josjijahu, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
1 Josjijahu berusia delapan tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia
meradja di Jerusjalem selama tigapuluh
satu tahun. Ibunja bernama Jedida binti
'Adaja dan berasal dari Boskat.
2 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe dan sepenuhnja
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melandjutkan djalan Dawud, mojangnja,
dengan tidak menjimpang kekiri maupun
kekanan.
3 Dalam tahun kedelapanbelas radja
Josjijahu, radja itu mengutus penulis
Sjafan bin Asaljahu bin Mesjulam ke
Rumah Jahwe dengan pesan ini:
4 (22-3) "Naiklah kepada imam-agung
Hilkijahu dan suruhlah ia melebur perak,
jang dihantarkan ke Rumah Jahwe
dan jang dikumpulkan para pendjaga
ambang-pintu dari rakjat.
5 Itu hendaknja diserahkan kedalam
tangan para mandor, jang ditugaskan
pada Rumah Jahwe, dan uang itu
hendaknja dipergunakan oleh mereka
itu bagi para pekerdja di Rumah
Jahwe untuk memperbaiki kerusakan2
baitullah,
6 bagi para tukang kaju, para
pembangun dan para tukang batu, dan
lagi untuk membeli kaju dan batu2
pahatan untuk perbaikan baitullah.
7 (22-6) Tentang uang, jang diserahkan
kepada mereka, tidak diadakan
perhitungan dengan mereka, karena
mereka berlaku dengan setia".
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imam-agung Hilkijahu kepada
penulis Sjafan: "Aku sudah menemukan
kitab Taurat didalam Rumah Jahwe!"
Hilkijahu lalu memberikan kitab itu
kepada Sjafan dan ia membatjanja.
9 Kemudian penulis Sjafan menghadap
radja, melapor kepada radja dan
berkata: "Hamba2 baginda sudah
melebur perak, jang terdapat didalam
baitullah dan sudah menjerahkannja
kepada para mandor, jang ditugaskan
pada Rumah Jahwe".
10 Selandjutnja penulis Sjafan memberi
tahu radja: "Imam Hilkijahu telah
memberikan sebuah kitab kepada
hamba". Lalu Sjafan membatjakannja
dihadapan radja.
11 Setelah radja mendengar isi kitab
Taurat tadi, lalu ia menjobek pakaiannja.
12 Radja memerintahkan kepada imam
Hilkijahu, Ahikam bin Sjafan, 'Akbor
bin Mikaja, penulis Sjafan, dan 'Asaja
menteri radja:
13 "Pergilah menanjai Jahwe untuk aku
sendiri dan untuk rakjat serta seluruh
Juda tentang isi kitab, jang sudah
terdapat ini, sebab besarlah kiranja
amarah Jahwe, jang menjala terhadap
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kita ini, karena nenek-mojang kita tidak
mendengarkan isi kitab ini dan tidak
memperbuat semuanja jang tertulis
didalamnja".
14 Imam Hilkijahu lalu pergi bersama
dengan Ahikam, 'Akbor, Sjafan dan
'Asaja kepada nabiah Hulda, isteri Sjalum
bin Tikwa bin Harhas, jang mendjabat
pendjaga pakaian. Hulda tadi diam di
Jerusjalem, di kota baru, dan mereka
berbitjara dengannja.
15 Kata (Hulda) kepada mereka:
"Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: 'Katakanlah kepada orang,
jang mengutus kamu kepadaku:
16 Demikianlah Jahwe, Allah Israil
bersabda: Aku akan mendatangkan
bentjana atas tempat ini serta
penduduknja, jaitu segala sesuatu jang
dikatakan kitab, jang sudah dibatja radja
Juda itu.
17 Karena mereka sudah meninggalkan
Daku dan membakar dupa bagi dewa2
lain akan menantang Aku dengan aneka
buatan tangannja, maka amarahKu
menjala terhadap tempat ini dan tidak
akan padam lagi'.
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kepada radja Juda, jang
mengutus kamu untuk menanjai Jahwe,
hendaklah kamu katakan: 'Demikianlah
Jahwe, Allah Israil, bersabda: Mengenai
perkataan jang sudah kaudengar......
19 Karena hatimu telah mendjadi
lembut dan engkau sudah merendahkan
dirimu dihadapan hadirat Jahwe,
ketika engkau mendengar apa jang
Kusabdakan terhadap tempat ini
serta para penduduknja, bahwasanja
mereka itu akan mendjadi dahsjat dan
kutuk, dan lagi karena engkau sudah
menjobek pakaianmu dan menangis
dihadapan hadiratKu, maka Akupun
telah mendengar, demikian firman
Jahwe'.
20 Dari sebab itu Aku akan
mempersatukan dikau dengan
nenek-mojangmu dan engkau akan
didjenazahkan didalam makammu
dengan tenteram. Matamu tidak akan
melihat segala bentjana, jang akan
Kudatangkan atas tempat ini'." Mereka
menjampaikan djawaban ini kepada
radja.
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radja menjuruh himpunkan
kaum tua2 Juda dan Jerusjalem
padanja.
2 Radja naik bersama dengan
semua orang Juda, semua penduduk
Jerusjalem, para imam dan nabi serta
segenap rakjat, besar-ketjil, ke Rumah
Jahwe. Ia lalu menjuruh batjakan
dihadapan mereka seluruh isi kitab
perdjandjian, jang sudah terdapat dalam
Rumah Jahwe itu.
3 Radja berdiri didekat turus dan
mengikat perdjandjian ini dihadapan
hadirat Jahwe, bahwasanja mereka
akan mengikuti Jahwe dengan segenap
hati serta dengan segenap djiwa akan
menepati perintah2, petundjuk2 dan
ketetapanNja untuk melaksanakan
sjarat2 perdjandjian, jang tertulis
didalam kitab itu. Dan segenap rakjat
menguatkan perdjandjian itu.
4 Radja memerintahkan kepada imamagung Hilkijahu dan kepada imam kedua
serta para pendjaga ambang-pintu,
untuk mengeluarkan segala perabotan,
jang sudah dibuat untuk Ba'al, Asjera
dan seluruh balatentara langit, dari
dalam Balai Jahwe. Ia membakarnja
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diluar Jerusjalem diperladangan Kidron
dan abunja diangkutnja ke Betel.
5 Ia memetjat para imam lantjungan,
jang sudah diangkat oleh radja2 Juda
dan jang membakar dupa diatas bukit2
angkar di-kota2 Juda dan disekitar
Jerusjalem maupun mereka jang
membakar dupa bagi Ba'al, Sang Surja,
Sang Bulan dan bintang2 siarah dan
seluruh balatentara langit.
6 Ia mengeluarkan Asjera dari dalam
Rumah Jahwe keluar dari Jerusjalem
kelembah Kidron. Ia membakarnja
dilembah Kidron serta menjerbuknja dan
debunja dibuangnja diatas pekuburan
rakjat djelata.
7 Ia merobohkan pondok2 pelatjur
sutji didalam Rumah Jahwe, dimana
perempuan2 menenun selubung bagi
Asjera.
8 Ia mendatangkan semua imam
dari kota2 Juda dan menadjiskan
bukit2 angkar, dimana imam2 itu telah
membakar dupa, jaitu dari Geba' sampai
ke Beer-Sjeba'. Ia merobohkan djuga
bukit2 angkar Puaka pada pintugerbang
walikota Josjua', disebelah kiri seseorang
jang ada dipintu-gerbang kota.
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imam2 bukit2 angkar itu
tidak boleh naik ke mesbah Jahwe di
Jerusjalem. Hanjalah mereka boleh
makan roti tak-beragi di-tengah2
saudara2nja.
10 Ia menadjiskan dapur-api dilembah
Ben-Hinom, agar djangan seorangpun
membuat lagi putera atau puterinja
melintasi api untuk Molek.
11 Ia menjingkirkan kuda2 jang telah
dibaktikan oleh radja2 Juda kepada
Sang Surja pada pintu masuk Rumah
Jahwe, didekat balai sida2 Natan-Melek,
didalam pembangunan tambahan, dan
ia membakar habis kereta Sang Surja.
12 Mesbah2 diatas sotoh, jaitu didalam
bilik-sotoh Ahaz, jang sudah dibuat
radja2 Juda, dan mesbah2, jang dibuat
Menasje dikedua pelataran Rumah
Jahwe, dirobohkan radja dan diserbuknja
disana djuga. Debunja dibuangnja
kelembah Kidron.
13 Bukit2 angkar didepan Jerusjalem,
disebelah gunung kebinasaan, jang
sudah dibangun oleh Sulaiman, radja
Israil, untuk 'Asjtoret, kenadjisan orang
Sidon, dan untuk Kemosj, kenadjisan

2 Raja-raja 23.14–17

124

Moab, dan untuk Milkom, kengerian bani
'Amon, dinadjiskan radja djuga.
14 Ia mematahkan tugu2 angkar,
menebang asjera2 dan menimbuni
tempat itu dengan tulang2 insani.
15 Djuga mesbah di Betel, jaitu bukit
angkar, jang sudah dibuat Jerobe'am
bin Nebat, jang membudjuk Israil untuk
berdosa, mesbah serta bukit angkar itu
dirobohkannja. Ia membakar (kuil2)
bukit angkar itu, menjerbuknja dan
membakar pula asjera2 itu.
16 Ketika Josjijahu menoleh dan
melihat kubur, jang ada disana,
dipegunungan, lalu ia menjuruh orang
mengambil tulang2 dari dalam kubur2
itu dan membakarnja diatas mesbah
itu. Demikianlah ia menadjiskannja,
sesuai dengan sabda Jahwe, jang
telah diserukan pesuruh Allah, jang
meramalkan kesemuanja itu.
17 Maka bertanjalah radja: "Nisan apa
jang kulihat disitu?" Orang2 kota itu
menjahut: "Itulah makam pesuruh Allah,
jang sudah datang dari Jerusjalem dan
jang sudah menjerukan tentang mesbah
Betel itu hal2, jang telah diperbuat
baginda pada mesbah ini".
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titah radja: "Biarkanlah itu
beristirahat! Djangan seorang djuapun
mengganggu tulang2nja!" Maka orang
membiarkan tulang2nja bersama dengan
tulang2 nabi jang berasal dari Sjomron
itu.
19 Djuga semua kuil diatas bukit2
angkar di kota2 Sjomron, jang sudah
dibuat radja2 Israil akan menantang
(Jahwe), didjauhkan oleh Josjijahu.
Ia berbuat dengannja, seperti telah
diperbuatnja di Betel.
20 Diatas mesbah2 itu ia menjembelih
semua imam bukit angkar, jang ada
disana, dan membakar tulang2 insani
diatasnja, lalu ia pulang ke Jerusjalem.
21 Radja memerintahkan kepada
seluruh rakjat: "Rajakanlah Paska untuk
Jahwe, Allahmu, sebagaimana tertulis
dalam kitab perdjandjian ini!"
22 Setjara demikian itu Paska sudah
tidak dirajakan lagi, sedjak djaman para
hakim, jang menghukumkan Israil, dan
sedjak seluruh djaman radja2 Israil serta
radja2 Juda.
23 Barulah dalam tahun kedelapanbelas
radja Josjijahu, Paska itu dirajakan di
Jerusjalem untuk Jahwe.
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para wasitah dan para berilmu
gaib, segala terafim, berhala dan segala
kengerian, jang kelihatan dinegeri Juda
dan di Jerusjalem, dihapus oleh Josjijahu
akan menepati suruhan Taurat, jang
tertulis dalam kitab jang sudah didapati
imam Hilkijahu didalam Rumah Jahwe.
25 Sebelum dia tiada radja satupun,
jang berbalik kepada Jahwe dengan
segenap hati dan djiwa dan dengan
segala tenaga dan sepenuhnja menurut
Taurat Musa, seperti dia; dan sesudah
diapun tak muntjul seorang djuapun,
jang setara dengannja.
26 Namun demikian, Jahwe tidak
kembali dari pidjar murkaNja jang hebat,
jang sudah dinjalakanNja terhadap
Juda karena segala sesuatu, jang telah
diperbuat Menasje untuk menantang
Dia.
27 Sebab Jahwe sudah berfirman:
"Djuga Juda akan Kudjauhkan dari
hadapan hadiratKu, sebagaimana Israil
sudah Kudjauhkan, dan kota jang sudah
Kupilih itu, hendak Kutolak pula, jakni
Jerusjalem dan Rumah dimana, menurut
sabdaKu, namaKu akan ditetapkan.
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dari kisah Josjijahu dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
29 Pada djamannja Fare'o Neko, radja
Mesir, naik kesungai Efrat melawan
radja Asjur. Radja Josjijahu pergi
menghadapinja, tetapi ia dibunuh
olehnja di Megido pada bentrokan jang
pertama.
30 Pendjawat2nja mengangkat
djenazahnja dengan kereta dari Megido
dan membawanja ke Jerusjalem dan
memakamkannja didalam makamnja.
Rakjat mengambil Joahaz, putera
Josjijahu, dan ia diurapi serta diradjakan
akan ganti ajahnja.
31 Joahaz berusia duapuluh tiga tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama tiga bulan. Ibunja
bernama Hamutal binti Jirmejahu dan
berasal dari Libna.
32 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat nenek-mojangnja.
33 Fare'o Neko merantaikan dia di Ribla,
daerah Hamat, dan ia mendendai negeri
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itu dengan seratus kentar perak dan
satu kentar emas.
34 Fare'o Neko lalu mengangkat Eljakim,
putera Josjijahu, djadi radja akan ganti
Josjijahu, ajahnja, dan mengganti
namanja djadi Jojakim, tetapi Joahaz
diambil dan dibawanja ke Mesir, tempat
ia meninggal.
35 Adapun Jojakim menjerahkan perak
dan emas itu kepada Fare'o. Tetapi
terpaksa ia membebankan padjak
kepada negeri itu, untuk membajar
uang, jang dituntut Fare'o. Ia memungut
dari tiap2 orang dari antara rakjat
negeri itu perak dan emas menurut
penilaiannja, untuk diserahkan kepada
Fare'o Neko.
36 Jojakim berusia duapuluh lima tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama sebelas tahun. Ibunja
bernama Zebula binti Pedaja dan berasal
dari Ruma.
37 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat nenek-mojangnja.
1 Pada djamannja naiklah
Nebukadnezar, radja Babel, dan
Jojakim dihambakan olehnja selama
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tiga tahun. Kemudian ia merontak lagi
kepadanja.
2 Maka Jahwe mengutus rampok2 dari
Chaldai, Aram, Moab, dan bani 'Amon
memerangi dia. Ia menjuruh mereka
melawani Juda untuk membinasakannja,
sesuai dengan sabda Jahwe, jang
telah dikatakanNja dengan perantaraan
hamba2Nja, para nabi.
3 Dengan sesungguhnja itulah terdjadi
atas Juda karena murka Jahwe, jang
mau mendjauhkannja dari hadapan
hadiratNja karena dosa2 Menasje,
karena segala sesuatu jang telah
diperbuatnja,
4 dan karena darah jang tak bersalah,
jang telah ditumpahkannja, sehingga
ia memenuhi Jerusjalem dengan darah
jang tak bersalah. Dan Jahwe tidak mau
mengampuni lagi.
5 Lain2nja dari kisah Jojakim dan
segala sesuatu jang telah diperbuatnja,
bukankah kesemuanja itu tertulis dalam
kitab tawarich radja2 Juda?
6 Jojakim berbaring serta nenekmojangnja dan Jojakim, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
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Mesir tidak keluar lagi dari
negerinja, sebab radja Babel sudah
merebut segala sesuatu, jang tadinja
mendjadi milik radja Mesir, dari
anak-sungai Mesir sampai kesungai
Efrat.
8 Jojakim berusia delapanbelas tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama tiga bulan. Ibunja
bernama Nehusjta binti Elnatan dan
berasal dari Jerusjalem
9 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat ajahnja.
10 Pada waktu itu lasjkar Nebukadnezar,
radja Babel, naik lawan Jerusjalem dan
kota itu dikepung.
11 Nebukadnezar, radja Babel sendiri
datang menjerang kota itu, sementara
lasjkarnja mengepungnja.
12 Jojakim, radja Juda, keluar bersama
dengan ibunja, para pendjawatnja serta
para pegawai tinggi menghadap radja
Babel. Dan dalam tahun kedelapan
keradjaannja ia ditawan oleh radja
Babel.
13 Dari situ ia mengangkut segala harta
benda Rumah Jahwe dan harta benda
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istana, dan ia mengeratkan semua benda
emas, jang sudah dibuat Sulaiman, radja
Israil, didalam Balai Jahwe, seperti telah
disabdakan Jahwe sendiri.
14 Ia membuang seisi Jerusjalem,
jakni semua pegawai tinggi dan semua
hartawan, sedjumlah sepuluh ribu orang
buangan, dan djuga semua pandai
logam dan djuru kuntji. Hanja rakjat
djelata ketinggalan.
15 Ia membuang Jojakim ke Babel.
Djuga Ibu Suri, isteri2 radja, sida2nja
dan kaum pemuka negeri itu dibuangnja
dari Jerusjalem ke Babel.
16 Semua hartawan, sedjumlah tudjuh
ribu orang, semua pandai logam dan
djuru kuntji, sebanjak seribu orang,
semua orang jang bersendjata, mereka
sekalian dibuang oleh radja itu ke Babel.
17 Radja Babel lalu mengangkat
Matanja, seorang paman (Jojakim),
djadi radja akan gantinja dan mengganti
namanja djadi Sedekia.
18 Sedekia berusia duapuluh satu tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama sebelas tahun. Ibunja
bernama Hamutal, binti Jirmejahu dan
berasal dari Libna.
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membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat Jojakim.
20 Karena murka Jahwelah itu terdjadi
atas Jerusjalem dan Juda, sehingga ia
mentjampakkan mereka dari hadapan
wadjahNja. Sedekia merontak terhadap
radja Babel.
1 Dalam tahun kesembilan
keradjaannja, dalam bulan
kesepuluh, pada tanggal sepuluh,
datanglah Nebukadnezar, radja Babel
sendiri bersama dengan seluruh
angkatan perangnja memerangi
Jerusjalem dan ia memasang
perkemahannja dihadapan kota
itu dan membangun perkubuan
dikelilingnja.
2 Kota itu dikepung hingga tahun
kesebelas radja Sedekia.
3 Pada tanggal sembilan bulan
(keempat) -- ketika kelaparan
menghebat dikota dan bagi rakjat negeri
itu tak ada redjeki lagi - diretaslah
tembok kota itu.
4 Ketika radja dan semua pradjurit
melihat itu, maka mereka lari dan
meninggalkan kota itu pada malam hari

25

2 Raja-raja 25.5– 9
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melalui pintu-gerbang antara kedua lapis
tembok, jang terletak didekat taman
radja, meskipun orang2 Chaldai berada
dikeliling kota itu. Radja menempuh
djalan jang menudju ke 'Araba.
5 Tetapi pasukan Chaldai mengedjar
radja dan menjusul dia dipadang Jeriho,
tempat seluruh tentaranja bertjerai-berai
terpisah daripadanja.
6 Radja ditangkap dan dibawa
kehadapan radja Babel di Ribla. Maka
radja Babel memutuskan hukuman
atasnja.
7 Putera2 Sedekia disembelih dihadapan
matanja. Kemudian (radja Babel)
mentjungkil mata Sedekia, jang dibawa
terantai ke Babel.
8 Dalam bulan kelima, pada tanggal
tudjuh bulan, jaitu dalam tahun
kesembilan radja Nebukadnezar,
radja Babel, datanglah Nebuzaradan,
komandan barisan pengawal dan
pendjawat radja, ke Jerusjalem.
9 Ia membakar habis Rumah Jahwe,
istana dan semua rumah Jerusjalem.
Tiap2 rumah jang besar dibakarnja
habis.

2 Raja-raja 25.10–16
10 Tembok

134

dikeliling Jerusjalem
dirobohkan oleh tentara Chaldai, jang
menjertai komandan barisan pengawal
itu.
11 Sisa rakjat jang masih tertinggal
dikota dan semua orang jang membelot
kepada radja Babel, dan sisa chalaik
dibuang oleh Nebuzaradan, komandan
barisan pengawal itu.
12 Hanja sebagian dari rakjat djelata
ditinggalkan oleh komandan barisan
pengawal itu sebagai pemiara kebunanggur dan orang berodi.
13 Turus2 perunggu didalam Rumah
Jahwe, tjagak2 dan "Laut" perunggu
didalam Rumah Jahwe dipatahkan
oleh orang2 Chaldai dan perunggunja
diangkut ke Babel.
14 Djuga belanga, segala sodok, pisau
dan periuk serta semua perabotan
perunggu lainnja, jang digunakan untuk
ibadat, diambil mereka.
15 Dan komandan barisan pengawal
itu mengambil segala perukupan dan
tjerana, segala sesuatu jang dari emas
maupun dari perak.
16 Akan kedua turus, "Laut", jang satu
itu, dan tjagak2, jang sudah dibuat

2 Raja-raja 25.17–20
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untuk Rumah Jahwe oleh Sulaiman
itu, perunggu semua perabotan itu tak
ternilaikan banjaknja.
17 Turus jang satu tingginja
delapanbelas hasta, dan diatasnja
ada mal perunggu jang lima hasta
tingginja. Dan dikeliling mal itu ada
anjam2an dengan buah2 delima,
kesemuanja itu dari perunggu.
Demikianpun halnja dengan anjam2an
pada turus jang kedua.
18 Komandan barisan pengawal itu
menawan imam-kepala Seraja dan
Sefanjahu, imam jang kedua, dan ketiga
pendjaga ambang-pintu sertanja.
19 Dari kota itu ia membawa seorang
sida2, jang mendjadi kepala pradjurit,
dan lima orang dari antara orang2
istana, jang terdapat dikota itu, dan
djuga penulis panglima, jang bertugas
mendaftarkan rakjat negeri itu untuk
tentara, dan enampuluh orang dari
antara rakjat djelata, jang terdapat
dikota itu.
20 Nebuzaradan, komandan barisan
pengawal, mengambil mereka sekalian
dan mendatangkan mereka kehadapan
radja Babel di Ribla.

2 Raja-raja 25.21–25
21 Radja
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Babel memukul mereka
sampai mati di Ribla, didaerah Hamat.
Demikianlah Juda dibuang dari tanahnja.
22 Atas rakjat jang tersisa dinegeri Juda
dan jang ditinggalkan Nebukadnezar,
radja Babel, maka radja Babel
mengangkat Gedaljahu bin Ahikam bin
Sjaian djadi kepalanja.
23 Ketika semua hulubalang serta
orang2nja mendengar, bahwa radja
Babel sudah mengangkat Gedaljahu
djadi kepala, mereka lalu datang kepada
Gedaljahu di Mispa, jakni Ismail bin
Netanja, Johanan bin Kareah, Seraja bin
Tanhumet dari Netofa dan Jaazanjahu
bin orang Ma'aka serta orang2nja.
24 Gedaljahu bersumpah kepada mereka
serta orang2nja: "Djangan takut kepada
pegawai2 Chaldai; tinggallah dinegeri ini
dan berhambalah kepada radja Babel,
nistjaja kalian akan sedjahtera".
25 Tetapi dalam bulan ketudjuh
datanglah Ismail bin Netanja bin
Elisjama', seorang keturunan radja,
bersama dengan sepuluh orang dan
mereka memukul Gedaljahu sampai mati
serta orang2 Juda dan orang2 Chaldai,
jang ada sertanja di Mispa.

2 Raja-raja 25.26–30
26 Lalu
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segenap rakjat, besar-ketjil,
bersama dengan para hulubalang
berangkat dan mengungsi ke Mesir,
sebab mereka takut kepada orang2
Chaldai.
27 Dalam tahun ketigapuluh tudjuh
pembuangan Jojakim, dalam bulan
keduabelas, pada tanggal tudjuh
bulan, maka Ewil-Merodak, radja
Babel, dalam tahun penobatannja,
mengampuni Jojakim, radja Juda, dan
(mengeluarkannja) dari pendjara.
28 Ia beramah-tamah dengannja dan
memberinja tachta jang lebih tinggi
daripada tachta radja2 lainnja, jang ada
sertanja di Babel.
29 Jojakim boleh menanggalkan
pakaian-pendjaranja dan ia tetap makan
sehidangan dengannja seumur hidupnja.
30 Penghidupannja tetap didjamin oleh
radja Babel, sebanjak diperlukannja
sesehari, sepandjang umur hidupnja.

1 Tawarikh
1 Adam,

Sjet, Enosj,
Mahalaleel, Jered,
3 Hanok, Matusjalah, Lamek,
4 Noah, Sjem, Cham, Jafet.
5 Keturunan Jafet: Gomer, Magog,
orang2 Media, Jawan, Tubal, Mesjek,
Tiras.
6 Keturunan Gomer: Asjkanaz, Rifat,
Togarma;
7 Keturunan Jawan: Elisja, Tarsjisj,
orang2 Kit, orang2 Dodan.
8 Keturunan Cham: Kusj, Mesir, Put,
Kena'an.
9 Keturunan Kusj: Seba, Hawila, Sabta,
Ra'ma, Sabteka. Keturunan Ra'ma:
Sjeba, Dedan.
10 Kusj memperanakkan Nimrod; dia
itu, jang per-tama2 mendjadi penguasa
diatas bumi.
11 Mesir memperanakkan orang2 Lud,
orang2 'Anam, orang2 Lehab, orang2
Naftuh,

1

2 Kenan,

1 Tawarikh 1.12– 26
12 orang2

2

Patros, orang2 Kasluh, orang2
Kaftor, dari mana berpantjarlah orang2
Felesjet.
13 Kena'an memperanakkan Sidon,
anak sulungnja, dan Het,
14 orang2 Jebus, orang2 Amor, orang2
Girgasj,
15 orang2 Hiw, orang2 'Ark, orang2 Sin,
16 orang2 Arwad, orang2 Semar dan
orang2 Hamat.
17 Keturunan Sjem: 'Elam, Asjur,
Arpaksjad. Lud, Aram. (Keturunan
Aram): 'Us, Hul, Geter dan Mesjek.
18 Arpaksjad memperanakkan Sjelah,
Sjelah memperanakkan 'Eber.
19 Bagi 'Eber dilahirkan dua anak: jang
pertama bernama Peleg, sebab pada
djamannja bumi terpetjah. Adiknja
bernama Joktan.
20 Joktan memperanakkan Almodad,
Sjelef, Hasarmawet, Jerah,
21 Hadoram, Uzal, Dikla,
22 'Ebal, Abimael, Sjeba,
23 Ofir, Hawila, Jobab; mereka semua
adalah bani Joktan.
24 Sjem, Arpaksjad, Sjelah,
25 'Eber, Peleg, Re'u,
26 Serug, Nahor, Terah,

1 Tawarikh 1.27– 39
27 Abram,
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ialah Ibrahim.
Ibrahim: Ishak dan Ismail.
29 Dan inilah keturunan mereka: Anak
sulung Ismail ialah Nebajot, lalu Kedar,
Adbeel, Mibsam,
30 Misjma', Duma, Masa, Hadad, Tema,
31 Jetur, Nafisj, Kedma. Itulah bani
Ismail.
32 Anak2 Ketura, gundik Ibrahim. Ia
melahirkan Zimran, Joksjan, Medan,
Midian, Isjbak dan Sjuah. Anak2 Joksjan:
Sjeba dan Dedan.
33 Anak2 Midian: "Efa, 'Efer, Hanok,
Abida', Elda'a; mereka semua adalah
bani Ketura.
34 Ibrahim memperanakkan Ishak.
Anak2 Ishak: 'Esau dan Israil.
35 Anak2 'Esau: Elifaz, Re'uel, Je'usj,
Ja'elam dan Korah.
36 Anak2 Elifaz: Teman, Omar, Sefi,
Ga'etam, Kenaz, Timna' dan 'Amalek.
37 Anak2 Re'uel: Nahat, Zerah, Sjama
dan Miza.
38 Anak2 Se'ir: Lotan, Sjobal, Sibe'on,
'Ana, Disjon, Eser dan Disjan.
39 Anak2 Lotan: Hori dan Homam.
Saudari Lotan ialah Timna'.
28 Anak2

1 Tawarikh 1.40– 49
40 Anak2
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Sjobal: 'Aljan, Manahat, 'Ebal,
Sjefi dan Onam. Anak2 Sibe'on: Aja dan
Ana.
41 Anak 'Ana: Disjon. Anak2 Disjon:
Hamran, Esjban, Jitran dan Keran.
42 Anak2 Eser: Bilhan, Za'awan,
Ja'akan. Anak2 Disjan: 'Us dan Aran.
43 Dan inilah radja2, jang meradja
dinegeri Edom, sebelum seorang radja
meradjai bani Israil: Bela' bin Be'or, dan
kotanja bernama Dinhaba.
44 Bela' mangkat dan Jobab bin Zerah
dari Bosra mendjadi radja akan gantinja.
45 Jobab mangkat dan Husjam dari
negeri orang Teman mendjadi radja akan
gantinja.
46 Husjam mangkat dan Hadad bin
Bedad mendjadi radja akan gantinja dan
ia memukul orang2 Midian dipadang
Moab. Kotanja bernama 'Awit
47 Hadad mangkat dan Samla dari
Masreka mendjadi radja akan gantinja.
48 Samla mangkat dan Sjaul dari
Rehobot-ha-Nahar mendjadi radja akan
gantinja.
49 Sjaul mangkat dan Ba'al-Hanan bin
'Akbor mendjadi radja akan gantinja.

1 Tawarikh 1.50–2.5
50 Ba'al-Hanan
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mangkat dan Hadad
mendjadi radja akan gantinja. Kotanja
bernama Pa'i. Isterinja bernama
Mehetabeel binti Matred dari Me-Zahab.
51 Hadad mangkat dan di Edom ada
penghulu: penghulu Timna', penghulu
'Alja, penghulu Jetet,
52 penghulu Oholibama, penghulu Ela,
penghulu Pinon,
53 penghulu Kenaz, penghulu Teman,
penghulu Mibsar,
54 penghulu Magdiel, penghulu 'Iram.
Itulah para penghulu Edom.
1 Inilah anak2 Israil: Ruben,
Sjime'on, Levi, Juda, Isakar,
Zebulun,
2 Dan, Jusuf, Binjamin, Naftali, Gad,
dan Asjer.
3 Anak2 Juda: 'Er, Onan, Sjela. Ketiga
itu dilahirkan baginja oleh Bat-Sjua',
wanita Kena'an. 'Er, anak sulung
Juda, adalah durdjana dalam pandangan
Jahwe, maka Ia membuat dia meninggal.
4 Tamar, menantu Juda, melahirkan
baginja Peres dan Zerah. Semua anak
Juda berdjumlah lima orang.
5 Anak2 Peres: Hesron dan Hamul.
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1 Tawarikh 2.6–17
6 Anak2
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Zerah: Zimri, Etan, Heman,
Kalkol dan Darda'. Djumlahnja lima
orang.
7 Anak2 Karmi: 'Akar, si pentjelaka
Israil, karena melanggar haram.
8 Anak Etan: 'Azarja.
9 Anak2 Hesron, jang dilahirkan
baginja: Jerahmeel, Ram dan Kelubai.
10 Ram memperanakkan: "'Aminadab,
'Aminadab memperanakkan Nahsjon,
penghulu bani Juda.
11 Nahsjon memperanakkan Salma,
Salma memperanakkan Bo'az,
12 Bo'az memperanakkan 'Obed, 'Obed
memperanakkan Jisjai,
13 Jisjai memperanakkan anak
sulungnja Eliab, jang kedua Abinadab,
jang ketiga Sjime'a,
14 jang keempat Netaneel, jang kelima
Radai,
15 jang keenam Osem, jang ketudjuh
Dawud.
16 Saudari2nja ialah Seruja dan Abigail.
Anak2 Seruja: Abisjai, Joab, 'Asael, tiga
orang.
17 Abigail melahirkan 'Amasa. Ajah
'Amasa ialah Jeter, orang Ismail.

1 Tawarikh 2.18– 25
18 Kaleb

7

bin Hesron memperanakkan
'Azuba, Isja dan Jeri'ot. Anak2 'Azuba:
Jesjer, Sjobab dan Ardon.
19 'Azuba meninggal dan Kaleb
memperisteri Efrat dan ia melahirkan
baginja Hur.
20 Hur memperanakkan Uri dan Uri
memperanakkan Besalel.
21 Lalu Hesron bersetubuh dengan binti
Makir, ajah Gile'ad. Ia memperisterinja,
waktu ia berumur enampuluh tahun dan
ia melahirkan baginja Segub.
22 Segub memperanakkan Jair dan
mempunjai duapuluh tiga kota didaerah
Gile'ad.
23 Lalu ia mengambil dari Gesjur dan
Aram kampung2 Jair, Kenat dan kota2
takluknja, enampuluh kota. Semua itu
dimiliki bani Makir, ajah Gile'ad.
24 Setelah Hesron meninggal, maka
Kaleb bersetubuh dengan Efrata, isteri
ajahnja Hesron. Dan ia melahirkan
baginja Asjhur, ajah Tekoa'.
25 Anak2 Jerahmeel, anak sulung
Hesron, ialah: Ram, anak sulungnja,
Buna, Oren, Osem dan Ahia.

1 Tawarikh 2.26– 36
26 Ada
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isteri lainnja pada Jerahmeel,
jang bernama 'Atara. Ia mendjadi ibu
Onam.
27 Anak2 Ram, anak sulung Jerahmeel,
ialah: Ma'as, Jamin dan 'Eker.
28 Anak2 Onam ialah: Sjamai dan Jada'.
Anak2 Sjamai:Nadab dan Abisjur.
29 Nama isteri Abisjur ialah Abihail dan
ia melahirkan baginja Ahban dan Molid.
30 Anak2 Nadab: Seled dan Efraim.
Seled meninggal tanpa beranak.
31 Anak Efraim: Jisj'i; anak Jisj'i:
Sjesjan; anak Sjesjan: Ahlai.
32 Anak2 Jada', saudara Sjamai: Jeter
dan Jonatan. Jeter meninggal tanpa
beranak.
33 Anak2 Jonatan: Felet dan Zaza.
Itulah bani Jerahmeel.
34 Sjesjan tidak beranak laki2, tetapi
beranak perempuan. Pada Sjesjan ada
seorang budak Mesir, jang bernama
Jarha'.
35 Sjesjan memberikan puterinja
kepada budaknja Jarha' akan isterinja.
Dan ia melahirkan baginja 'Atai.
36 'Atai memperanakkan Natan dan
Natan memperanakkan Zabad.

1 Tawarikh 2.37– 48
37 Zabad
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memperanakkan Eflal, Eflal
memperanakkan 'Obed.
38 'Obed memperanakkan Jehu, Jehu
memperanakkan 'Azarja,
39 'Azarja memperanakkan Heles, Heles
memperanakkan Ele'asa,
40 Ele'asa memperanakkan Sismai,
Sismai memperanakkan Sjalum,
41 Sjalum memperanakkan Jekamja,
Jekamja memperanakkan Elisjama'.
42 Anak2 Kaleb, saudara Jerahmeel:
Mesja', anak sulungnja. Ia itu ajah Zif.
Anaknja ialah Maresja, ajah Hebron.
43 Anak2 Hebron: Korah, Tapuah,
Rekem, Sjema'.
44 Sjema' memperanakkan Raham,
ajah Jorke'am. Rekem memperanakkan
Sjamai.
45 Anak Sjamai: Ma'on. Ma'on itu adalah
ajah Bet-Sur.
46 'Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran,
Mosa dan Gazez. Haran memperanakkan
Gazez.
47 Anak2 Jahdai: Regem, Jotam,
Gesjan, Pelet, 'Efa dan Sja'af.
48 Ma'aka, gundik Kaleb, melahirkan
Sjeber dan Tirhana.

1 Tawarikh 2.49–3.1
49 Ia
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melahirkan djuga Sja'af, ajah
Madmana, dan Sjewa, ajah Makbena dan
ajah Gibe'a. Binti Kaleb ialah 'Aksa.
50 Itulah anak2 Kaleb. Anak2 Hur,
anak sulung Efrata: Sjobel, ajah
Kirjat-Je'arim,
51 Salma, ajah Betlehem, Haref, ajah
Bet-Gader.
52 Keturunan Sjobal, ajah Kirjat-Je'arim,
ialah: Haroe, jaitu separuhnja orang2
Manahat,
53 dan marga2 Kirjat-Je'arim, jakni
orang2 Jeter, orang2 Put, orang2
Sjuma, orang2 Misjra. Dari mereka itu
berpantjarlah orang2 Sore'a dan orang2
Esjtaol.
54 Keturunan Salma: Betlehem, orang2
Netofa, 'Atrot-Bet-Joab, separuhnja dari
orang2 Manahat, orang2 Sore'a,
55 marga2 orang Sofar jang mendiami
Jar'bes, orang2 Tire'at, orang2 Sjime'a,
orang2 Sukat. Mereka itu adalah orang
Kain, jang datang dari Hamat; keluarga
Rekab berasal daripadanja.
1 Dan inilah anak2 Dawud, jang
dilahirkan baginja di Hebron: Anak
sulungnja Amon, jang lahir dari Ahino'am
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1 Tawarikh 3.2–10
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dari Jizre'el; jang kedua Daniel, jang
lahir dari Abigail dari Karmel;
2 jang ketiga Absjalom bin Ma'aka binti
Talmai, radja Gesjur; jang keempat
Adonia bin Hagit;
3 jang kelima Sjefatja, jang lahir dari
Abital; jang keenam Jitre'am, jang lahir
dari isterinja 'Egla.
4 Djadi enam orang, jang dilahirkan
baginja di Hebron, tempat ia meradja
selama tudjuh tahun dan enam bulan. Di
Jerusjalem ia meradja selama tigapuluh
tiga tahun.
5 Dan inilah anak2nja, jang lahir
baginja di Jerusjalem: Sjime'a, Sjobab,
Natan, Sulaiman; keempat itu lahir dari
Bat-Sjua' binti 'Amiel;
6 Jibhar, Elisjama', Elifelet,
7 Nogah, Nefeg, Jafia,'
8 Elisjama', Eljada', Elifelet: sembilan
orang.
9 Itulah anak2 Dawud semua, belum
lagi terhitung anak2 para gundiknja.
Saudarinja ialah Tamar.
10 Putera Sulaiman: Rehabe'am; Abia
puteranja, Asa puteranja, Josjafat
puteranja,

1 Tawarikh 3.11– 22
11 Joram
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puteranja, Ahazjahu puteranja,
Joasj puteranja,
12 Amas-jahu puteranja, 'Azarja
puteranja, Jotam puteranja,
13 Ahaz puteranja, Hizkia puteranja,
Menasje puteranja,
14 Amon puteranja, Josjijahu puteranja.
15 Putera2 Josjijahu: anak sulungnja
Johanan, jang kedua Jojakim, jang
ketiga Sedekia, jang keempat Sjalum.
16 Putera2 Jojakim: Jekonja puteranja,
Sedekia puteranja.
17 Putera2 Jekonja, jang terkurung itu:
Sjealtiel,
18 Malkiram, Pedaja, Sjenasar, Jekamja,
Hosjama', Nedabja.
19 Putera2 Pedaja: Zerubabel dan
Sjime'i. Putera2 Zerubabel: Mesjulam
dan Hananja. Sjelomit adalah saudarinja.
20 (Putera2 Mesjulam): Hasjuba, Ohel,
Berekja, Hasadja. Jusjab-Hesed: lima
orang.
21 Putera Hananja: Pelatja, Jesaja
puteranja, Refaja puteranja, Arnan
puteranja, 'Obadja puteranja, Sjekanja.
22 Putera2 Sjekanja: Sjema'ja, Hatusj,
Jigal, Bariah, Ne'arja, Sjafat: enam
orang.

1 Tawarikh 3.23–4.9
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Ne'arja: Eljo'enai. Hizkia,
Azrikam: tiga orang.
24 Putera2 Eljo'enai: Hodaiwahu,
Eljasjib, Pelaja, 'Akub, Johanan, Delaja,
Hanani: tudjuh orang.
1 Anak2 Juda: Peres, Hesron, Karmi,
Hur, Sjobal.
2 Reaja bin Sjobal memperanakkan
Jahat dan Jahat memperanakkan Ahumai
dan Lahad. Itulah marga2 orang Sore'a.
3 Inilah Abi-'Etam, Jizre'el, Jisjma
dan Jibasj; dan saudarinja bernama
Haslelponi.
4 Penuel adalah ajah Gedor, dan 'Ezer
adalah ajah Husja. Itulah anak2 Hur,
anak sulung Efrata, ajah Betlehem.
5 Pada Asjehur, ajah Tekoa', ada dua
isteri, jakni Helea dan Na'ara.
6 Na'ara melahirkan baginja Ahuzam,
Hefer, orang2 Timni dan orang2 Ahasjtar.
Itulah anak2 Na'ara.
7 Dan anak2 Helea: Seret, Sohar dan
Etnan.
8 Kos memperanakkan 'Anub, Hasobeba
dan marga2 Aharhel, bin Harum.
9 Ja'ebes melebihi saudara2nja. Ibunja
menamainja Ja'ebes dengan berkata:
Aku melahirkan dengan susah-pajah.
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1 Tawarikh 4.10– 17
10 Ja'ebes
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menjebut Allah Israil,
katanja: "Seandainja Engkau sungguh2
memberkati aku, maka Engkau akan
menambahkan djadjahanku, tanganMu
akan beserta aku, Engkau akan
mendjauhkan bentjana dan susah
pajahku tidak akan ada lagi". Dan Allah
mendatangkan apa jang dipohonnja.
11 Kelub, saudara Sjuha,
memperanakkan Mehir. Dia itulah
ajah Esjton.
12 Esjton memperanakkan Bet-Rafa,
Paseah dan Tehina, ajah 'Ir-Nahasj.
Itulah orang2 Reka.
13 Anak2 Kenaz: 'Otniel dan Seraja.
Anak2 'Otniel: Hatat dan Me'onotai.
14 Me'onotai memperanakkan 'Ofra.
Seraja memperanakkan Joab, ajah
Ge-Ha-Harasjim. Sebab mereka itu
sungguh orang2 seniman.
15 Anak2 Kaleb bin Jefune: 'Ir, Ela dan
Na'am. Anak Ela: Kenaz.
16 Anak2 Jehalelel: Zif, Zifa, Tirja dan
Asarel.
17 Anak2 Esra: Jeter, Mered, 'Efer, Jalon.
Lalu ia memperkandungkan Mirjam,
Sjamai dan Jisjbah, ajah Esjtemoa'.

1 Tawarikh 4.18– 26
18 Isterinja,
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wanita Juda, melahirkan
Jered, ajah Gedor, Heber, ajah Soko,
dan Jekutiel, ajah Zanoah. Itulah anak2
Bitja, binti Fare'o, jang diperisteri Mered.
19 Anak2 isteri Hodija, saudara Naham:
ajah Ke'ila, orang Garem dan Esjtemoa',
orang Ma'aka.
20 Anak2 Sjimon: Amnon, Rina, BinHanan, Tilon. Anak2 Jisje'i: Zohet dan
Bin-Zohet.
21 Anak2 Sjela bin Juda: 'Er, ajah Leka,
La'eda, ajah Maresja dan marga2 serikat
djuru busana di Bet-Asjbea'.
22 Jokim, orang2 Kozeba, Joasj dan
Saraf, jang mendjadi penguasa di
Moab, sebelum kembali ke Betlehem.
(Peristiwa2 itu sudah lama)
23 Mereka itu pendjunan dan mendiami
Neta'im dan Gedera. Mereka tinggal
disana bersama dengan radja ditempat
kerdjanja.
24 Anak2 Sjime'on: Nemuel, Jamin,
Jarib, Zerah, Sjaul;
25 Sjalum anaknja, Mibsam anaknja,
Misjma' anaknja.
26 Anak Misjma': Hamuel, Zakur
anaknja, Sjime'i anaknja.
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ada enambelas puteranja dan
enam puterinja. Tetapi saudara2nja tidak
banjak anaknja dan djumlah marganja
tidak bertambah sebanjak bani Juda.
28 Mereka mendiami Beer-Sjeba',
Molada dan Hasar-Sju'al,
29 Bilha, 'Esem dan Tolad,
30 Betuel, Horma dan Siklag,
31 Bet-Markabot, Hasar-Susim, Bet-Birei
dan Sja'araim; itulah kota2nja sampai
djaman Dawud.
32 Dokoh2nja ialah: 'Etam, 'Ain, Rimon,
Token, 'Asjan, lima kota
33 dan segala dokoh, jang disekitar
kota2 itu sampai ke Ba'alat. Itulah
tempat2 kediaman mereka dan mereka
mempunjai daftar silsilah mereka.
34 Mesjobab, Jamlek, Josja bin Amas-ja,
35 Joel, Jehu bin Josjibja bin Seraja bin
'Asiel,
36 Eljo'enai, Ja'akoba, Jesjohaja, 'Asaja,
'Adiel, Jesimeel, Benaja,
37 Ziza bin Sjife'i bin Alon bin Jedaja bin
Sjimri bin Sjema'ja.
38 Orang2 itu - jang terdaftar menurut
namanja - datang bersama dengan
marga2nja dan keluarganja bertambah
hingga mendjadi banjak.
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pergi sampai ketempat
masuk Gerar, sampai kesebelah timur
lembah, untuk mentjari perumputan
untuk kawanannja.
40 Mereka menemukan perumputan
subur dan baik; daerahnja meluas
sebelah-menjebelah dan aman-sentosa.
Sebab orang2 Cham berdiam disana
sebelumnja.
41 Orang2 itu - jang terdaftar menurut
namanja - datang pada djaman Hizkia,
radja Juda; mereka memukul kemah2
mereka dan djuga orang2 Me'um, jang
terdapat disana. Mereka mengenakan
haram pada mereka, hingga dewasa ini,
dan berdiam disana akan ganti mereka,
sebab disana ada perumputan bagi
kawanannja.
42 Beberapa orang bani Sjime'on
memukul pegunungan Se'ir: lima ratus
orang, jang dikepalai oleh Pelatja,
Na'arja. Refaja dan 'Uziel, bani Jisj'i.
43 Mereka memukul sisa Amalek jang
terluput itu dan berdiam disana hingga
dewasa ini.
1 Anak2 Ruben, anak sulung
Israil. Dia itu sebenarnja anak
sulung, tetapi karena ia mentjemarkan

5
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pembaringan ajahnja, maka hak
kesulungannja diberikan kepada anak2
Jusuf bin Israil. Ia tidak terdaftar dalam
silsilah menurut hak kesulungan,
2 oleh sebab Juda menggagahi
saudara2nja dan karena dari dia
berpantjarlah pembesar, sedangkan hak
kesulungan beralih kepada Jusuf.
3 Anak2 Ruben, anak sulung Israil:
Hanok, Palu, Hesron dan Karmi.
4 Anak2 Joel: Sjema'ja anaknja, Gog
anaknja, Sjime'i anaknja,
5 Mika anaknja, Reaja anaknja, Ba'al
anaknja,
6 Beera anaknja, jang dibuang oleh
Tilgatpeleser, radja Asjur. Ia itu penghulu
orang2 Ruben.
7 Saudara2nja, menurut marga2
mereka dalam silsilah keturunannja:
Je'iel, kepala, Zekarjahu,
8 Bela' bin 'Azaz bin Sjema' bin Joel. Ia
berdiam di 'Aro'er dan (meluas) sampai
ke Nebo dan Ba'al-Me'on.
9 Kesebelah timur ia berdiam sampai
ketempat masuk padang gurun, jang
berachir pada sungai Efrat, sebab
banjaklah ternaknja didaerah Gile'ad.
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djaman Sjaul mereka bertempur
dengan orang2 Hagar, mereka djatuh
ketangannja dan orang2 Hagar
mendiami kemah mereka diseluruh
daerah disebelah timur Gile'ad.
11 Berhadapan dengan mereka, anak2
Gad mendiami daerah Basjan sampai ke
Salka:
12 Joel, kepala, jang kedua Sjafam, lalu
Ja'enai dan Sjafat di Basjan.
13 Saudara2 mereka, menurut
keluarganja: Mikael, Mesjulam, Sjeba',
Jorai, Ja'ekan, Zia' dan 'Eber: tudjuh
orang.
14 Inilah anak2 Abihail: Ben-Hur,
Ben-Jaruah, Ben-Gile'ad, Ben-Mikael,
Ben-Jesjisjai, Ben-Jahdo, Ben-Buz.
15 Ahi bin 'Abdiel bin Guna adalah
kepala keluarga mereka.
16 Mereka berdiam di Gile'ad dan
di Basjan serta di-kota2 takluknja,
disemua padang rumput Sirjon sampai
ke perhinggaannja.
17 Mereka semua terdaftar silsilahnja
pada djaman Jotam, radja Juda, dan
Jerobe'am, radja Israil.
18 Bani Ruben, orang2 Gad, separuhnja
dari suku Menasje, beberapa peradjurit
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mereka, jang membawa perisai serta
pedang, pembusur dan terlatih dalam
pertempuran, berdjumlah 44.760 orang,
jang mampu untuk dinas tentara,
19 mengadakan pertempuran dengan
orang2 Hagar di Jetur, Nafisj dan Nodab.
20 Mereka tertolong lawan mereka, dan
orang2 Hagar serta semua sekutunja
diserahkan kedalam tangan mereka,
sebab mereka telah berseru kepada Allah
dalam pertempuran dan tergeraklah
hatiNja bagi mereka, karena mereka
telah pertjaja padaNja.
21 Mereka merampas dari ternaknja
50.000 ekor unta, 250.000 ekor domba,
2.000 ekor keledai dan 10.000 orang,
22 sebab kebanjakan mereka ditembusi
dan tewas, karena pertempuran itu
dari Allah adanja. Lalu mereka sendiri
berdiam disana akan ganti mereka,
hingga pembuangan.
23 Separuhnja bani suku Menasje
berdiam didaerah antara Basjan dan
Ba'al-Hermon, jaitu Senir dan gunung
Hermon. Mereka banjak djumlahnja.
24 Dan inilah kepala2 keluarga mereka:
'Efer, Jisje'i, Eliel, 'Azriel, Jirmeja,
Hodawja dan Jahdiel, orang2 gagah-
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perkasa, orang2 tersohor, kepala2
keluarga mereka.
25 Tetapi mereka tidak setia pada
Allah nenek-mojangnja, melainkan
menggendaki para dewata kaum negeri,
jang dibinasakan Allah dihadapan
mereka.
26 Allah Israil lalu mengasut budi Pul,
radja Asjur, dan budi Tilgatpeleser, radja
Asjur, jang membuang orang2 Ruben
dan Gad serta separuh suku Menasje
dan membawah mereka ke Halah,
Habor, Hara, dekat sungai Gozan, hingga
dewasa ini.
1 (5-27) Anak2 Levi: Gersjon, Kehat,
Merari.
2 (5-28) Anak2 Kehat: 'Amram, Jishar,
Hebron, 'Uziel.
3 (5-29) Anak2 'Amram: Harun, Musa,
Mirjam. Anak2 Harun: Nadab, Abihu,
Ele'azar, Itamar.
4 (5-30) Ele'azar memperanakkan
Pinehas, Pinehas memperanakkan
Abisjua',
5 (5-31) Abisjua' memperanakkan Buki,
Buki memperanakkan 'Uzi,
6 (5-32) 'Uzi memperanakkan Zerahja,
Zerahja memperanakkan Merajot,
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Merajot memperanakkan
Amarja, Amarja memperanakkan Ahitub,
8 (5-34) Ahitub memperanakkan Sadok,
Sadok memperanakkan Ahima'as,
9 (5-35) Ahima'as memperanakkan
'Azarja, 'Azarja memperanakkan
Johanan,
10 (5-36) Johanan memperanakkan
'Azarja. Dia itu mendjawat imam dalam
baitullah, jang dibangunkan Sulaiman di
Jerusjalem.
11 (5-37) 'Azarja memperanakkan
Amarja, Amarja memperanakkan Ahitub,
12 (5-38) Ahitub, memperanakkan
Sadok, Sadok memperanakkan Sjalum,
13 (5-39) Sjalum memperanakkan
Hilkia, Hilkia memperanakkan 'Azarja,
14 (5-40) 'Azarja memperanakkan
Seraja, Seraja memperanakkan Josadak.
15 (5-41) Josadak harus pergi, ketika
Jahwe membuang Juda dan Jerusjalem
dengan perantaraan Nebukadnezar.
16 (5-1) Anak2 Levi: Gersjom, Kehat,
Merari.
17 (5-2) Dan inilah nama anak2
Gersjom: Libni dan Sjime'i.
18 (5-3) Anak2 Kehat: 'Amram, Jishar,
Hebron, 'Uziel.
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Anak2 Merari: Mahli, Musji.
Dan itulah marga2 Levi, menurut
nenek-mojangnja:
20 (5-5) Dari Gersjom: Libni anaknja,
Jahat anaknja, Zima anaknja,
21 (5-6) Joah anaknja, 'Ido anaknja,
Zerah anaknja, Jeatrai anaknja.
22 (5-7) Anak2 Kehat: 'Aminadab
anaknja, Korah anaknja, Asir anaknja,
23 (5-8) Elkana anaknja, Ebjasaf
anaknja, Asir anaknja,
24 (5-9) Tahat anaknja, Uriel anaknja,
'Uzia anaknja, Sjaul anaknja.
25 (5-10) Anak2 Elkana: 'Amasai dan
Ahimot.
26 (5-11) Elkana anaknja, Sufai
anaknja, Nahat anaknja,
27 (5-12) Eliab anaknja, Jeroham
anaknja, Elkana anaknja, (Sjemuel
anaknja).
28 (5-13) Anak2 Sjemuel: anak
sulungnja (Joel), jang kedua Abia.
29 (5-14) Anak2 Merari: Mahli, Libni
anaknja, Sjime'i anaknja, 'Uza anaknja,
30 (5-15) Sjime'a anaknja, Hagia
anaknja, 'Asaja anaknja.
31 (5-16) Inilah orang2nja, jang
diangkat Dawud untuk memimpin
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njanjian dalam Rumah Jahwe, sedjak
peti mendapat peristirahatan disana.
32 (5-17) Mereka menjelenggarakan
njanjian dihadapan kediaman kemah
pertemuan, hingga Sulaiman
membangunkan Rumah Jahwe di
Jerusjalem, dan menurut peraturan
mereka tugasnja didjalankan oleh
mereka.
33 (5-18) Dan inilah orang2 jang
bertugas serta anak2nja: Dari antara
bani Kehat: Heman si penjanji bin Joel
bin Sjemuel
34 (5-19) bin Elkana bin Jeroham bin
Eliel bin Toah
35 (5-20) bin Suf bin Elkana bin Mahat
bin 'Amasai
36 (5-21) bin Elkana bin Joel bin 'Azarja
bin Sefanja
37 (5-22) bin Tahat bin Asir bin Ebjasaf
bin Korah
38 (5-23) bin Jishar bin Kehat bin Levi
bin Israil.
39 (5-24) Saudaranja, Asaf, berdiri
disisi kanannja: Asaf bin Berekjahu bin
Sjime'a
40 (5-25) bin Mikael bin Ba'aseja bin
Malkija
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bin Etni bin Zerah bin 'Adaja
bin Etan bin Zima bin Sjime'i
43 (5-28) bin Jahat bin Gersjom bin
Levi.
44 (5-29) Disisi kirinja, saudara2
mereka, bani Merari: Etan bin Kisji bin
'Abdi bin Maluk
45 (5-30) bin Hasjabja bin Amas-ja bin
Hilkia
46 (5-31) bin Amsi bin Bani bin Sjemer
47 (5-32) bin Mahli bin Musji bin Merari
bin Levi.
48 (5-33) Saudara2 mereka, para
Levita, sama sekali dibaktikan kepada
kebaktian kediaman Bait-Allah.
49 (5-34) Harun dan anak2nja
membakar kurban diatas mesbah kurban
bakar dan diatas mesbah dupa. Mereka
menjelenggarakan seluruh tugas jang
mahasutji dan pemulihan atas Israil,
sesuai dengan segala sesuatu jang
diperintahkan Musa, hamba Jahwe.
50 (5-35) Inilah anak2 Harun: 'Ele'azar
anaknja, Pinehas anaknja, Abisjua'
anaknja,
51 (5-36) Buki anaknja, 'Uzi anaknja,
Zerahja anaknja,
42 (5-27)
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Merajot anaknja, Amarja
anaknja, Ahitub anaknja,
53 (5-38) Sadok anaknja, Ahima'as
anaknja.
54 (5-39) Inilah kediaman mereka
seturut perkemahannja didjadjahan
mereka. Kepada kaum Harun, jang
termasuk marga Kehat - sebab untuk
merekalah dibuang undi (pertama) 55 (5-40) diberikan Hebron dinegeri
Juda serta padang rumput dikelilingnja.
56 (5-41) Padang kota itu serta
dokoh2nja diberikan kepada Kaleb bin
Jefune.
57 (5-42) Tetapi kota2 suaka diberikan
kepada kaum Harun, jakni: Hebron,
Libna serta padang rumputnja, Jatir,
Esjtemoa' serta padang rumputnja,
58 (5-43) Hilez serta padang rumputnja,
Debir serta padang rumputnja,
59 (5-44) 'Asjan serta padang
rumputnja, Bet-Sjemesj serta padang
rumputnja
60 (5-45) dan djuga, dari suku Binjamin,
Geba' serta padang rumputnja, 'Alemet
serta padang rumputnja, 'Anatot serta
padang rumputnja. Djumlah semua
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kota kepunjaan marga2 mereka ialah
tigapuluh buah.
61 (5-46) Kepada kaum Kehat jang
lain diberikan, dengan membuang undi,
sepuluh kota dari marga2 (suku Efraim,
dari suku Dan) dan dari separuhnja suku
Menasje.
62 (5-47) Kepada kaum Gersjom dan
marga2nja diberikan tigabelas kota dari
suku Isakar, dari suku Naftali dan dari
suku Menasje di Basjan.
63 (5-48) Kepada kaum Merari dan
marga2nja diberikan, dengan membuang
undi, duabelas kota dari suku Ruben,
dari suku Gad dan dari Zebulun.
64 (5-49) Kota2 itu serta padang
rumputnja diberikan oleh bani Israil
kepada para Levita.
65 (25-50) Dengan membuang undi
mereka memberikan djuga kota2, jang
disebut menurut nama mereka, dari
suku bani Juda, dari suku bani Sjime'on
dan dari suku bani Binjamin.
66 (5-51) Kota2 djadjahan beberapa
marga kaum Kehat adalah dari suku
Efraim.
67 (5-52) Kepada mereka diberikan
kota2 suaka ini: Sikem serta padang
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rumputnja dipegunungan Efraim, Gezer
serta padang rumputnja,
68 (5-53) Jokme'am serta padang
rumputnja, Bet-Horon serta padang
rumputnja,
69 (5-54) Ajalon serta padang rumputnja
dan Gat-Rimon serta padang rumputnja;
70 (5-55) dari separuhnja suku Menasje:
'Aner serta padang rumputnja, Bile'am
serta padang rumputnja. Itulah untuk
marga2 kaum Kehat jang lain itu.
71 (52-56) Kepada kaum Gersjom
(diberikan) dari marga2 separuh suku
Menasje: Golan di Basjan serta padang
rumputnja, 'Asjtarot serta padang
rumputnja;
72 (5-57) dari suku Isakar: Kadesj serta
padang rumputnja, Dobrat serta padang
rumputnja,
73 (5-58) Ramot serta padang
rumputnja, 'Anem serta padang
rumputnja;
74 (5-59) dari suku Asjer: Masjal serta
padang rumputnja, 'Abdon serta padang
rumputnja,
75 (5-60) Hukok serta padang
rumputnja, Rehob serta padang
rumputnja;
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dari suku Naftali: Kadesj di
Galil serta padang rumputnja, Hamon
serta padang rumputnja dan Kir-jataim
serta padang rumputnja.
77 (5-62) Kepada kaum Merari jang lain
(diberikan) dari suku Zebulun: Rimono
serta padang rumputnja, Tabor serta
padang rumputnja;
78 (5-63) diseberang sungai Jarden
menudju ke Jeriho, disebelah timur
Jarden, dari suku Ruben: Beser dipadang
gurun serta padang rumputnja, Jahsa
serta padang rumputnja,
79 (5-64) Kedemot serta padang
rumputnja, Mefa'at serta padang
rumputnja;
80 (5-65) dari suku Gad: Ramot
di Gile'ad serta padang rumputnja,
Mahanaim serta padang rumputnja.
81 (5-66) Hesjbon serta padang
rumputnja dan Ja'zer serta padang
rumputnja.
1 Anak2 Isakar: Tola', Pua, Jasjub,
Sjimron: empat orang.
2 Anak2 Tola': 'Uzi, Refaja, Jeriel,
Jahmai, Jibsam, Sjemuel, kepala2
keluarga Tola' orang2 gagah-perkasa.
Keturunan mereka terdaftar silsilahnja;
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pada djaman Dawud mereka berdjumlah
22.600 orang.
3 Anak 'Uzi: Jizrahja; anak2 Jizrahja:
Mikael, 'Obadja, Joel, Jisjia; kelima itu
semua mendjadi kepala.
4 Dan bersama dengan mereka adalah
pasukan tempur, seturut keturunan dan
keluarga mereka, berdjumlah 36.000
orang. Sebab banjaklah isteri dan anak
mereka.
5 Saudara2 mereka, jang termasuk
semua marga Isakar, orang gagahperkasa, berdjumlah 87.000 orang.
Silsilah mereka semua terdaftar.
6 (Anak2) Binjamin: Bela', Beker,
Jedi'ael: tiga orang.
7 Anak2 Bela': Esbon, 'Uzi, 'Uziel,
Jerimot, 'Iri: lima orang, kepala keluarga
dan orang2 gagah-perkasa. Dalam
silsilah mereka terdaftar 22.034 orang.
8 Anak2 Beker: Zemira, Jo'asj, Eli'ezer,
Eljo'enai, 'Omri, Jeremot, Abia, 'Anatot,
'Alemet. Mereka semua anak Beker.
9 Terdaftar dalam silsilah mereka,
menurut keturunannja, kepala2
keluarga, orang2 gagah-perkasa,
berdjumlah 20.000 orang.
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Jedi'ael: Bilhan. Anak2 Bilhan:
Je'usj, Binjamin, Ehud, Kena'ana, Zetan,
Tarsjisj, Ahisjahar.
11 Mereka semua anak Jedi'ael dan
mendjadi kepala keluarga, orang2
gagah-perkasa, berdjumlah 17.200
orang, jang mampu untuk dinas tentara
dan untuk bertempur.
12 Sjupim dan Hupim. Anak 'Ir: Husjim;
anaknja: Aher.
13 Anak2 Naftali: Jahasiel, Guni, Jeser,
Sjalum. Mereka itu anak2 Bilha.
14 Anak2 Menasje; Asriel, jang
dilahirkan gundiknja, wanita Aram. Ia
melahirkan Makir, ajah Gile'ad.
15 Makir mengambil isteri untuk Hupim
dan Sjupim. Saudarinja bernama
Ma'aka. Jang kedua bernama: Selofhad.
Selofhad mempunjai puteri2.
16 Ma'aka, isteri Makir, melahirkan anak,
jang dinamainja: Peres. Saudaranja
bernama Sjeresj. Dan anak2nja ialah
Ulam dan Rekem.
17 Anak Ulam: Bedan. Itulah anak2
Gile'ad bin Makir bin Menasje.
18 Saudarinja ialah Hamoleket, jang
melahirkan Isjhod, Abi'ezer dan Mahla.
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Sjemida' ialah: Ahjan, Sjekem,
Likhi dan Ani'am.
20 Anak2 Efraim: Sjutelah. Bered
anaknja, Tahat anaknja, Ele'ada
anaknja, Tahat anaknja,
21 Zabad anaknja, Sjutelah anaknja,
'Ezer dan Ele'ad. Orang2 Gat jang lahir
dinegeri itu, membunuh mereka, sebab
mereka turun untuk merampas ternak
mereka.
22 Efraim, ajah mereka, lama berkabung
dan saudara2nja datang menghibur dia.
23 Ia lalu menghampiri isterinja, jang
mengandung dan melahirkan seorang
putera. Ia dinamainja Beri'a, sebab
dalam bentjanalah orang dirumahnja.
24 Puterinja ialah Sjeera, jang
membangun Bet-Horon, bawah dan atas,
dan djuga Uzen-Sjeera.
25 Refah anaknja, Resjef (anaknja),
Telah anaknja, Tahan anaknja,
26 La'edan anaknja, 'Amihud anaknja,
Elisjama' anaknja,
27 Non anaknja, Josjua' anaknja.
28 Wilajah mereka dan tempat
kediamannja ialah Betel serta kota2
takluknja, Na'aran disebelah timur,
Gezer serta kota2 takluknja disebelah
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barat, Sikem serta kota2 takluknja
sampai ke 'Aja serta kota2 takluknja.
29 Ditangan bani Menasje adalah: BetSjan serta kota2 takluknja, Ta'anak serta
kota2 takluknja, Megido serta kota2
takluknja, Dor serta kota2 takluknja.
Disana berdiamlah bani Jusuf bin Israil.
30 Anak2 Asjer: Jimna, Jisjwa, Jisjwi,
Beri'a dan Serah saudari mereka.
31 Anak2 Beri'a: Heber dan Malkiel. Dia
itu ajah Birzawit.
32 Heber memperanakkan Jaflet,
Sjomer, Hotam, Sju'a, saudari mereka.
33 Anak2 Jaflet: Pasak, Bimhal dan
'Asjwat. Itulah anak2 Jaflet.
34 Anak2 Sjemer saudaranja: Rohga,
Jehuba dan Aram.
35 Anak2 Helem saudaranja: Sofah,
Jimna', Sjelesj dan 'Amal.
36 Anak2 Sofah: Suah, Harnefer, Sju'al,
Beri, Jimra,
37 Beser, Hod, Sjama, Sjilsja, Jitran dan
Beera.
38 Anak2 Jitran: Jefune, Pispa dan Ara.
39 Anak2 'Ula: Arah, Haniel dan Risja.
40 Semua orang itu adalah anak Asjer,
kepala2 keluarga, orang2 pilihan,
gagah-perkasa, penghulu2 utama.
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Tentara tempur mereka, terdaftar dalam
silsilahnja, berdjumlah 26.000 orang.
1 Binjamin memperanakkan anak
sulungnja Bela', jang kedua Asjbel,
jang ketiga Ahrah,
2 jang keempat Noha, jang kelima Rafa.
3 Anak2 Bela' ialah: Adar, Gera, ajah
Ehud,
4 Abisjua', Na'aman, Ahoah,
5 Gera, Sjefufan dan Huram.
6 Inilah anak2 Ehud. Mereka itu adalah
kepala keluarga penduduk Geba' dan
membuang mereka ke Manahat:
7 Na'aman, Ahia dan Gera. Dia itu
membuang mereka. Ia memperanakkan
'Uza dan Ahihud.
8 Sjaharaim diperanakkannja dipadang
Moab, setelah ia mentalaki isteri2nja
Husjim dan Ba'ara.
9 Dari isterinja jang baru ia
memperanakkan Jobab, Sibja,
Mesja, Malkom,
10 Je'us, Sokja dan Mirma. Itulah
anak2nja, kepala keluarga.
11 Dari Husjim ia memperanakkan
Abitub dan Elpa'al.
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Elpa'al: 'Eber, Misje'am dan
Sjemed. Dia itulah, jang membangunkan
Ono dan Lud serta kota2 takluknja.
13 Beri'a dan Sjema'. Mereka itu kepala
keluarga penduduk Ajalon dan mereka
memaksa lari penduduk Gat.
14 Saudaranja: Sjesjak. Jeremot,
15 Zebadja, 'Arad, 'Ader
16 Mikael, Jisjpa dan Joha adalah anak
Beri'a.
17 Zebadja, Mesjulam, Hizki, Haber,
18 Jisjmerai, Jizlia dan Jobab adalah
anak Elpa'al.
19 Jakim, Zikri, Zabdi,
20 Eli'enai, Siletai, Eliel,
21 'Adaja, Beraja dan Sjimrat adalah
anak Sjime'i.
22 Jisjpan, 'Eber, Eliel,
23 'Abdon, Zikri, Hanan,
24 Hananja, 'Elam, 'Antotia,
25 Jifdeja dan Penuel adalah anak
Sjesjak.
26 Sjamsjerai, Sjeharja, 'Atalja,
27 Ja'aresja, Elija dan Zikri adalah anak
Jeroham.
28 Itulah kepala keluarga menurut
keturunannja dan mereka berdiam di
Jerusjalem.
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Gibe'on berdiamlah Abi-Gibe'on.
Isterinja bernama Ma'aka.
30 Anak sulungnja: 'Abdon, lalu Sur,
Kisj, Ba'al, Nadab,
31 Gedor, Ahjo dan Zaker.
32 Miklot memperanakkan Sjimea.
Merekapun berdiam di Jerusjalem dekat
pada saudara2nja, bersama dengan
saudara2nja.
33 Ner memperanakkan Kisj,
Kisj memperanakkan Sjaul, Sjaul
memperanakkan Jonatan, Malkisjua',
Abinadab dan Esjba'al.
34 Anak Jonatan: Meribba'al. Meribba'al
memperanakkan Mika.
35 Anak2 Mika: Piton, Melek, Terea' dan
Ahaz.
36 Ahaz memperanakkan Jo'ada, Jo'ada
memperanakkan 'Alemet, 'Azmawet dan
Zimri. Zimri memperanakkan Mosa,
37 Mosa memperanakkan Bine'a. Rafa
anaknja, Ele'asa anaknja, Asel anaknja.
38 Asel mempunjai enam anak dan inilah
nama mereka: 'Azrikam, anak sulungnja,
lalu Jisjma'el, 'Obadja, Sje'arja dan
Hanan. Semua orang itu anak Asel.
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'Esjek saudaranja: anak
sulungnja Ulam, jang kedua Je'usj, jang
ketiga Elifelet.
40 Anak2 Ulam adalah orang jang
gagah-perkasa, pembusur dan banjaklah
anak dan anak tjutju mereka, jakni 150
orang. Semua orang itu adalah dari bani
Binjamin.
1 Seluruh Israil terdaftar dalam
silsilahnja dan mereka djuga tertulis
dalam kitab radja Israil dan Juda,
ketika mereka dibuang ke Babel karena
ketidaksetiaannja.
2 Jang pertama mendiami kembali
milik-pusaka serta kota-kotanja ialah:
kaum awam, imam, Levita dan pelajan
baitullah.
3 Di Jerusjalem berdiamlah orang-orang
dari bani Juda, dari bani Binjamin, dari
bani Efraim dan Menasje.
4 'Utai bin 'Amihut bin 'Omri bin Imri bin
Bani, seorang dari anak-anak Peres bin
Juda.
5 Dari orang-orang Sjilon: 'Asaja, anak
sulungnja, dan anak-anaknja.
6 Dari kaum Zerah: Je'uel dan saudarasaudara mereka: berdjumlah 690
orang.
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bani Benjamin: Salu bin Mesjulam
bin Hodawja bin Hasenua;
8 Jibneja bin Jeroham; Ela bin 'Uzi bin
Mikri; Mesjulam bin Sjefatja bin Re'uel
bin Jibnia.
9 Saudara-saudara mereka, menurut
keturunannja, berdjumlah 956 orang.
Semua orang itu adalah kepala
keluarganja masing-masing.
10 Dari kaum imam: Jeda'ja, Jojarib,
Jakin,
11 'Azarja bin Hilkia bin Mesjulam bin
Sadok bin Merajot bin Ahitub, pembesar
rumah Allah;
12 'Adaja bin Jeroham bin Pasjhur bin
Malkia; Ma'sai bin 'Adiel bin Jahzera bin
Mesjulam bin Mesjilamit bin Imer.
13 Saudara-saudara mereka, kepala
keluarganja, berdjumlah 1.760 orang,
gagah-perkasa untuk ibadat kebaktian
Bait-Allah.
14 Dari kaum Levita: Sjema'ja bin
Hasjub bin 'Azarikam bin Hasjabja,
seorang anak Merari;
15 Bakbakar, Heresj, Galal, Matanja bin
Mika bin Zikri bin Asaf;
16 'Obadja bin Sjema'ja bin Galgal bin
Jedutun; Berekja bin Asa bin Elkana,
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jang berdiam dalam dokoh-dokoh
orang-orang Netofa.
17 Pendjaga-pendjaga pintu: Sjalum,
'Akub, Talmon, Ahiman dan saudarasaudara mereka. Sjalum, kepala
mereka,
18 sampai kini ada pada pintu Radja,
disebelah timur. Mereka itu dahulu telah
mendjaga perkemahan kaum Levita:
19 Sjalum bin Kore bin Ebjasaf bin Korah
dan saudara-saudaranja dari keluarga
orang Korah djuga menjelenggarakan
kebaktian, sebagai pendjaga ambang
Kemah, sebagaimana nenek-mojang
mereka dalam perkemahan Jahwe telah
mendjaga tempat masuknja.
20 Pinehas bin Ele'azar dahulu
mendjawat pembesarnja Semoga Jahwe
beserta dia!
21 Zekarja bin Mesjelemja pendjaga
pintu kemah pertemuan.
22 Djumlah orang pilihan untuk
pendjaga ambang ialah 212 orang.
Mereka itu dalam dokoh-dokohnja
terdaftar dalam silsilahnja dan mereka
itu diangkat oleh Dawud dan Sjemuel, si
pelihat, karena kesetiaannja.
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serta anak-anaknja, sebagai
pendjaga, bertanggung djawab atas
pintu-pintu gerbang rumah Jahwe, jaitu
Kemah itu.
24 Pada keempat pendjuru, jaitu
disebelah timur, barat, utara dan
selatan, berdirilah pendjaga.
25 Saudara-saudara mereka, jang
tinggal dalam dokohnja, ber-kala2 untuk
satu minggu lamanja, pergi menggabung
dengan mereka.
26 Sebab keempat adipendjaga menetap
disana. Mereka itu berbangsa Levita dan
mengurus balai dan gudang2 Bait Allah.
27 Mereka bermalam dikeliling
rumah Allah, sebab mereka
mendjalankan pendjagaan dan
bertugas membukakannja tiap2 pagi.
28 Beberapa dari antaranja mengurus
perabot peribadatan. Itu dibilangnja
baik bila dimasukkan maupun bila
dikeluarkan.
29 Kepada jang lain2 perabot
dipertjajakan, jaitu seluruh perabot sutji,
dan djuga pati tepung, anggur, minjak,
menjanukupan dan wangi2an.
30 Tetapi djuru2 urap mewangi untuk
wangi2an tadi termasuk kaum imam.
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seorang Levita, - ia adalah
anak sulung Sjalum dari kaum Korah bertugas menjediakan penggorengan,
karena kesetiaannja.
32 Beberapa dari antara saudara mereka
dari kaum Kehat mengurus roti pesadjen
dengan menjediakannja tiap2 hari
Sabat.
33 Inilah para penjanji, kepala keluarga
Levita, jang tinggal dalam balai
(baitullah) dan dibebaskan dari tugas
lain, sebab siang-malam mereka
bertugas.
34 Itulah kepala2 keluarga Levita,
menurut keturunannja dan mereka
berdiam di Jerusjalem.
35 Di Gibe'on berdiamlah Abi-Gibe'on
dan Je'iel. Isterinja bernama Ma'aka.
36 Anak sulungnja 'Abdon, lalu Sur, Kisj,
Ba'al, Ner, Nadab,
37 Gedor, Ahjo, Zekarja dan Miklot.
38 Miklot memperanakkan Sjime'am.
Merekapun berdiam di Jerusjalem dekat
pada saudara2nja, bersama dengan
saudara2nja.
39 Ner memperanakkan Kisj,
Kisj memperanakkan Sjaul, Sjaul
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memperanakkan Jonatan, Malkisjua',
Abinadab dan Esjba'al.
40 Anak Jonatan: Meribba'al. Meribba'al
memperanakkan Mika.
41 Anak2 Mika: Piton, Melek dan Tahrea'.
42 Ahaz memperanakkan Ja'ra, Ja'ra
memperanakkan 'Alemet, 'Azmawet dan
Zimri. Zimri memperanakkan Mosa,
43 Mosa memperanakkan Bine'a. Refaja
anaknja, Ele'asa anaknja, Asel anaknja.
44 Asel mempunjai enam anak dan
inilah nama mereka: 'Azrikam, anak
sulungnja, lalu Jisjma'el, Sje'arja,
'Obadja dan Hanan. Itulah anak2 Asel.
1 Orang2 Felesjet bertempur
dengan Israil. Orang2 Israil lari
dari hadapan orang2 Felesjet. Orang2
jang tewas menggeletak dipegunungan
Gilboa'.
2 Orang2 Felesjet memperhambat Sjaul
serta putera2nja dan memukul Jonatan,
Abinadab dan Malkisjua', putera2 Sjaul.
3 Maka pertempuran berketjamuk
didekat Sjaul. Para pembusur mendapati
dia dan dia dilukai oleh pembusur2 itu.
4 Maka kata Sjaul kepada biduandanja:
"Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku;
djangan sampai nanti orang berkulup
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itu mempermainkan daku". Tetapi
biduandanja tidak mau, sebab ia sangat
gerun. Maka Sjaul sendiri mengambil
pedang itu dan mendjatuhi pedang itu.
5 Ketika biduandanja melihat, bahwa
Sjaul sudah mati, maka iapun
mendjatuhi pedangnja dan matilah dia
djuga.
6 Demikian matilah Sjaul serta ketiga
puteranja dan seluruh keluarganja;
ber-sama2 mereka mati.
7 Ketika orang2 Israil didalam lembah
melihat, bahwa mereka sudah lari dan
Sjaul serta putera2nja mati, mereka
lalu meninggalkan kota2 dan melarikan
diri. Maka datanglah orang2 Felesjet
mendiaminja.
8 Keesokan harinja datanglah orang2
Felesjet merampasi orang2 jang telah
gugur. Mereka menemukan Sjaul serta
putera2nja menggeletak dipegunungan
Gilboa'.
9 Mereka merampasi dia, mengambil
kepalanja serta perlengkapannja
dan menjuruh itu dibawa berkeliling
diseluruh negeri Felesjet, untuk
mewartakan (kabar jang baik itu)
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kepada berhala2 mereka dan kepada
rakjat.
10 Mereka menaruh perlengkapannja
didalam kuil dewatanja, tetapi
tengkoraknja disematkan mereka dikuil
Dagon.
11 Ketika seluruh Jabesj di Gile'ad
mendengar semuanja, jang telah
diperbuat orang2 Felesjet pada Sjaul,
12 maka bertolaklah semua orang
jang gagah-berani, mengambil majat
Sjaul serta majat putera2nja, lalu
membawanja ke Jabesj. Tulang2 mereka
dikuburkannja dibawah pohon asam
di Jabesj. Kemudian mereka berpuasa
tudjuh hari lamanja.
13 Sjaul mangkat sebab ketidak-setiaan,
jang dinjatakannja terhadap Jahwe,
karena ia tidak menepati sabda Jahwe
dan djuga bermohon kepada wasitah
serta menanjainja.
14 Ia tidak menanjai Jahwe, jang
mematikan dia serta memindahkan
keradjaan kepada Dawud, bin Jisjai.
1 Maka berhimpunlah seluruh
Israil pada Dawud di Hebron dan
berkata: "Lihatlah, kita ini sedaging dan
sedarah.
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dahulu, ketika Sjaul masih
mendjadi radja, baginda telah
mengepalai keluar-masuk Israil. Dan
Jahwe, Allah baginda, telah bersabda
kepada baginda: "Engkau harus
menggembalakan umatKu, Israil;
engkau harus mendjadi pembesar Israil,
umatKu'."
3 Lalu segenap kaum tua2 Israil datang
menghadap radja di Hebron. Dawud
mengikat suatu perdjandjian dengan
mereka dihadapan hadirat Jahwe, dan
mereka mengurapi Dawud djadi radja
atas Israil, menurut sabda Jahwe, jang
telah disampaikan dengan perantaraan
Sjemuel.
4 Dawud dengan seluruh Israil pergi
ke Jerusjalem, jaitu Jebus. Disanalah
orang2 Jebus, penduduk negeri.
5 Penduduk Jebus berkata kepada
Dawud: "Tak dapatlah engkau masuk
kemari!" Tetapi Dawud merebut benteng
Sion, jaitu kota Dawud.
6 Sahut Dawud: "Siapa per-tama2
memukul orang Jebus, ia akan mendjadi
kepala dan panglima." Joab bin Serujalah
jang per-tama2 naik, maka ia mendjadi
panglima.
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menetap dibenteng. Maka
tempat itu dinamakan orang "Kota
Dawud".
8 Ia membangun kota itu berkeliling,
Milo maupun tembok berkeliling. Joablah
jang membangun jang lain2 dari kota
itu.
9 Demikianlah Dawud semakin besar
dan Jahwe Balatentara ada sertanja.
10 Inilah kepala2 para pahlawan, jang
berpegang pada Dawud dalam soal
keradjaan dan jang ber-sama2 dengan
seluruh Israil meradjakan dia atas Israil,
menurut sabda Jahwe.
11 Inilah daftar para pahlawan Dawud:
Jasjobe'am bin Haknom, kepala
Ketigapuluh. Ia mengajunkan tombaknja
terhadap tigaratus orang, jang tewas
sekaligus.
12 Sesudah dia, Ele'azar bin Dodo, orang
Ahoh, jang termasuk ketiga pahlawan
itu.
13 Ia berada serta Dawud di Pas-Damim,
ketika orang2 Felesjet berhimpun disana
akan bertempur. Adalah disana sebidang
ladang penuh dengan djelai. Rakjat telah
lari dari hadapan orang2 Felesjet,
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mereka berdiri tegak ditengah2 ladang itu, mempertahankan itu
dan memukul orang2 Felesjet. Demikian
Jahwe mengaruniakan kemenangan jang
besar.
15 Tiga orang dari antara Ketigapuluh itu
turun kepadas itu, kepada Dawud digua
'Adulam, sementara perkemahan orang2
Felesjet dipasang dilembah Refaim.
16 Pada masa itu Dawud ada ditempat
jang tak terhampiri itu dan lagi
terdapatlah barisan pendjagaan Felesjet
di Betlehem.
17 Dawud menjatakan keinginan ini.
"Siapa gerangan akan memberi aku
minum air dari penadah, jang terletak
didekat pintugerbang Betlehem?"
18 Maka Ketiga itu meretas kedalam
perkemahan Felesjet, menimba air
dari penadah, jang terletak didekat
pintugerbang Betlehem, lalu dibawanja
serta disampaikannja kepada Dawud.
Tetapi Dawud tidak mau minum itu,
melainkan mentjurahkannja untuk
Jahwe,
19 sambil berkata: "Semoga Allah
mentjegah aku akan berbuat demikian!
Aku kiranja meminum darah orang2
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itu serta njawanja, sebab dengan
mempertaruhkan hidupnja air itu dibawa
mereka!" Maka itu ia tidak mau minum
itu. Demikianlah perbuatan Ketiga
Pahlawan itu.
20 Abisjai, adik Joab, mendjadi kepala
Ketigapuluh itu. Ia mengajunkan
tombaknja terhadap tigaratus orang
tewas.
21 Ia mendapat nama harum pada
Ketiga itu dan iapun lebih masjur
daripada Ketigapuluh itu karena dua hal,
sehingga ia mendjadi pemimpin mereka,
tetapi ia tidak dapat mengimbangi Ketiga
itu.
22 Benaja bin Jojada', orang gagahperkasa dan jang banjaklah perbuatannja
jang gagah, dari Kabseel, memukul
kedua (anak) Ariel dari Moab. Iapun
telah turun dan membunuh seekor singa
didalam sumur, pada hari bersaldju.
23 Ia memukul djuga orang Mesir,
jang raksasa perawakannja, lima hasta
tingginja. Pada tangan orang Mesir itu
ada tombak, jang mirip dengan pesa
tenun. Tetapi ia turun menghadapinja
dengan tongkat. Lalu ia menjentakkan
tombak dari tangan orang Mesir itu
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dan membunuhnja dengan tombaknja
sendiri.
24 Itulah jang diperbuat Benaja bin
Jojada'.
25 Ia mendapat nama harum pada
Ketiga Pahlawan dan iapun sungguh
lebih masjur daripada Ketigapuluh itu,
tetapi ia tidak dapat mengimbangi Ketiga
itu. Ia diangkat Dawud atas barisan
pengawal pribadinja.
26 Pahlawan2 ialah: 'Asael, adik Joab;
Elhanan bin Dodo, dari Betlehem;
27 Sjamot dari Harod; Heles dari Pelon;
28 'Ira bin 'Ikesj, dari Tekoa'; Abi'ezer
dari 'Anatot;
29 Sibekai dari Husja; 'Ilai dari Ahoh;
30 Maherai dari Netofa; Heled bin
Ba'ana, dari Netofa;
31 Itai bin Ribai, dari Gibe'a bani
Binjamin; Benaja dari Pir'aton;
32 Horai dari Nahale-Ga'asj; Abiel dari
'Araba;
33 'Azmawet dari Bahurim; Eljahba dari
Sja'albon;
34 Benei-Hasjem dari Gizon; Jonatan
bin Sjage, dari Harar;
35 Ahiam bin Sakar, dari Harar; Elifal bin
Ur;
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dari Mekera; Ahia dari Pelon;
dari Karmel; Na'arai bin Ezbai;
38 Joel saudara Natan; Mibhar bin Hagri;
39 Selek, orang 'Amon; Naharai dari
Berot, biduanda Joab bin Seruja;
40 'Ira dari Jatir; Gareb dari Jatir;
41 Uria, orang Het; Zabad bin Ahlai;
42 'Adina bin Sjiza, orang Ruben, kepala
orang2 Ruben dan sertanja tigapuluh
orang;
43 Hanan bin Ma'aka; Josjafat dari Mitni;
44 'Uzija dari 'Asjtera; Sjama' dan Je'iel
bani Hotam, dari 'Aro'er;
45 Jedi'ael bin Sjimri; Joha, saudaranja,
dari Tis;
46 Eliel dari Mahaw; Jeribai dan Josjawa,
bani Elna'am; Jitma, orang Moab;
47 Eliel, 'Obed dan 'Asiel dari Soba
1 Inilah orang2, jang datang
kepada Dawud di Siklag, ketika
ia masih terdjarak dari hadapan
Sjaul bin Kisj; mereka itu orang2
jang gagah-perkasa, penolong dalam
pertempuran,
2 jang bersendjatakan busur; dengan
tangankanan maupun tangankiri mereka
melontarkan batu dan melepaskan
anakpanah dengan busur, jakni dari
37 Hesro
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antara saudara2 Sjaul, dari suku
Binjamin:
3 Kepala mereka ialah Ahi'ezer dan
Joasj, bani Hasjama'a orang Gibe'a;
Jeziel dan Pelet, bani 'Azmawet; Beraka
dan Jehu dari 'Anatot;
4 Jisjma'ja dari Gibe'on, seorang
pahlawan diantara Ketigapuluh itu, jang
mengepalai Ketigapuluh; (12-5) Jirmija,
Jahaziel, Johanan dan Jozabad dari
Gedarot;
5 (12-6) Ele'uzai, Jerimot, Be'alja,
Sjemarjahu dan Sjefatjahu dari Harif;
6 (12-7) Elkana, Jisjijahu, 'Azarel,
Jo'ezer dan Josjobe'am, dari kaum
Korah;
7 (12-8) Jo'ela dan Zebadja, bani
Jeroham, dari Gedor.
8 (12-9) Dari kaum Gad membelot
kepada Dawud, ketempat jang tak
terhampiri digurun itu, beberapa orang
jang gagah-perkasa, orang2 balatempur, jang berlengkapkan djebang
dan seligi. Mereka menjerupai singa dan
laksana kidjang dipegunungan tjepatnja,
jakni:
9 (12-10) 'Ezer, kepala mereka; 'Obadja,
jang kedua; Eliab, jang ketiga;
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Misjmana, jang keempat;
Jirmija, jang kelima;
11 (12-12) 'Atai, jang keenam; Eliel,
jang ketudjuh;
12 (12-13) Johanan, jang kedelapan;
Elzabad, jang kesembilan;
13 (12-14) Jirmejahu, jang kesepuluh;
Makbanai, jang kesebelas.
14 (12-15) Mereka itu dari bani Gad,
kepala tentara; jang satu mengepalai
seratus orang, djika ketjil, dan jang
besar mengepalai seribu orang.
15 (12-16) Mereka itulah, jang dalam
bulan pertama menjeberangi sungai
Jarden, ketika sungai itu penuh2,
sampai keluar sepandjang tepinja.
Mereka memaksa lari semua (penduduk)
lembah2 disebelah timur dan barat.
16 (12-17) (Sekali peristiwa) datanglah
beberapa orang dari bani Binjamin dan
Juda kepada Dawud, ketempat jang tak
terhampiri itu.
17 (12-18) Dawud keluar menghadap
mereka, angkat bitjara dan berkata
kepada mereka: "Djika kalian datang
dengan maksud damai, untuk menolong
aku, maka hatikupun bersedia untuk
bersatu dengan kalian. Tetapi djika kalian
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datang untuk mengchianati aku pada
musuh2ku, walaupun tiada kelaliman
satupun melekat pada tanganku, biarlah
Allah nenek-mojang kita melihat itu dan
membantah".
18 (12-19) Maka 'Amasai, kepala
Ketigapuluh itu, diselubungi roh
dan berteriak: "Bagimu, hai Dawud,
bagimu, hai bin Jisjai, (kami ini)
Selamat, selamat denganmu, selamat
dengan jang menolong engkau! Sebab
pertolonganmulah Allahmu." Mereka
disambut Dawud dan ditaruh diantara
kepala2 pasukannja.
19 (12-20) Djuga dari Menasje ada
beberapa orang, jang berbelot kepada
Dawud, ketika ia mara ber-sama2
dengan orang2 Felesjet lawan Sjaul
hendak bertempur. Tetapi mereka tidak
djadi menolong orang2 itu, karena wali2
Felesjet, setelah berembuk, melepaskan
mereka, karena katanja: "Dengan
petaruh kepala kitalah ia nanti akan
membelot kepada Sjaul, tuannja."
20 (12-21) Ketika ia pergi ke Siklag,
berbelotlah kepadanja dari Menasje:
'Adnah, Jozabad, Jedi'ael, Mikael,
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Jozabad, Elihu dan Siletai, kepala2
seribu orang dari Menasje.
21 (12-22) Mereka menolong Dawud
lawan perampok, sebab mereka semua
adalah orang jang gagah-perkasa dan
mendjadi punggawa balatentara.
22 (12-23) Sungguh, tiap2 hari
datanglah orang2 kepada Dawud untuk
menolong dia, sehingga perkemahannja
mendjadi besar-raksasa.
23 (12-24) Inilah djumlah orang jang
ber-siap2 untuk dinas tentara, jang
datang kepada Dawud di Hebron
untuk memindahkan keradjaan Sjaul
kepadanja, sesuai dengan firman Jahwe:
24 (12-25) Bani Juda, jang membawa
djebang dan seligi, berdjumlah enam
ribu delapan ratus orang, jang ber-siap2
untuk dinas tentara;
25 (12-26) dari bani Sjime'on, orang2
jang gagah-perkasa untuk angkatan
perang: tudjuh ribu seratus orang;
26 (12-27) dari bani Levi empat ribu
enam ratus orang,
27 (12-28) dan djuga Jojada', pembesar
kaum Harun, dan sertanja tiga ribu
tudjuh ratus orang.
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Sadok, seorang pemuda jang
gagah perkasa, serta keluarga bapaknja,
duapuluh dua punggawa;
29 (12-30) dari bani Binjamin tiga ribu
orang, saudara2 Sjaul, tetapi kebanjakan
hingga itu masih tetap berbakti kepada
wangsa Sjaul;
30 (12-31) dari bani Efraim duapuluh
ribu delapan ratus orang, jang gagahperkasa, tersohor dalam keluarga
bapaknja;
31 (12-32) dari separuh suku Menasje
delapanbelas ribu orang, jang terdaftar
namanja, untuk meradjakan Dawud;
32 (12-33) dari bani Isakar, orang jang
mahir untuk membedakan ketika guna
mengetahui, apa jang harus diperbuat
Israel: duaratus kepala dengan semua
saudaranja, jang diperintahkan mereka;
33 (12-34) dari Zebulun limapuluh ribu
orang, jang mampu untuk dinas tentara
dan mengikat perang dengan seluruh
kelengkapan tempurnja dan jang siap
untuk berbaris tanpa ragu2;
34 (12-35) dari Naftali seribu punggawa
dan sertanja tigapuluhtudjuh ribu orang
dengan djebang dan tombak;
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dari Dan duapuluh delapan
ribu enamratus orang, jang mengikat
perang;
36 (12-37) dari Asjer empatpuluh ribu
orang, jang mampu untuk dinas tentara
dan jang mengikat perang;
37 (12-38) dari seberang Jarden, dari
Ruben, Gad dan separuh suku Menasje
seratus duapuluh ribu orang, jang
berlengkapan tempur.
38 (12-39) Mereka semua adalah
peradjurit, jang ber-kelompok2 teratur
datang dengan sebulat hati ke Hebron
untuk meradjakan Dawud atas seluruh
Israil. Orang2 Israil lainnjapun bersehati
untuk meradjakan Dawud.
39 (12-40) Tiga hari lamanja mereka
tinggal disana dan makan-minum
ber-sama2 dengan Dawud, sebab
saudara2 mereka telah menjediakan itu
bagi mereka.
40 (12-41) Djuga orang2, jang tinggal
didekatnja sampai Isakar, Zebulun
dan Naftali, menghantarkan redjeki
dengan keledai, unta, bagal dan sapi,
jakni: tepung untuk makanan, kue buah
ara, kue buah anggur, anggur, minjak,
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sapi dan banjak domba, sebab Israil
bersukatjita.
1 Dawud berembuk dengan
pemimpin seribu dan seratus
orang dan segala pembesar.
2 Kata Dawud kepada seluruh djemaah
Israil: "Djika kamu anggap baik dan
djika demikian ditentukan Jahwe, Allah
kita, maka kami hendak mengirim pesan
kepada saudara2 kita, jang masih tinggal
diseluruh tanah Israil. Pada mereka kan
tinggallah para imam dan Levita di-kota2
serta perumputannja. Mereka itupun
harus berhimpun pada kita.
3 Dan kita akan memindahkan peti Allah
kita, sebab didjaman Sjaul hal itu tidak
kita hiraukan".
4 Seluruh djemaah berkata, bahwa hal
itu mesti diperbuat, sebab luruslah hal
itu dalam pandangan segenap rakjat.
5 Maka Dawud menghimpun seluruh
Israil dari sungai Sjihor di Mesir
sampai kedjalan masuk Hamat,
untuk mendatangkan peti Allah dari
Kirjat-Je'arim.
6 Dawud lalu naik ber-sama2 dengan
segenap Israil ke Ba'ala, jakni KirjatJe'arim, jang termasuk wilajah Juda,
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untuk menaikkan dari sana peti Allah
Jahwe, jang bersemajam diatas kerub2,
dan jang nama (Nja) diserukan.
7 Peti Allah dimuatkan diatas pedati
baru dari rumah Abinadab. 'Uza dan Ahjo
mengemudikan pedati itu.
8 Dawud dan segenap keluarga Israil
menari2 dihadapan hadirat Allah dengan
se-kuat2nja, sambil bernjanji dengan
diiringi bunji ketjapi, dandi, rebana,
lempari dan nafiri.
9 Tetapi ketika mereka itu tiba
pada penebahan Kidon, maka 'Uza
mengulurkan tangannja untuk
memegang peti itu, sebab sapi2 itu
membalikkannja.
10 Seketika itu djuga ber-njala2lah
murka Jahwe kepada 'Uza, dan ia
dipukulNja, karena ia telah mengulurkan
tangannja kearah peti itu; dan matilah
dia djuga disana dihadapan hadirat
Allah.
11 Dawud panas hati, karena Jahwe
meretas 'Uza. Maka itu tempat
itu dinamakan sampai dewasa ini
Peres-'Uza.
12 Pada hari itu Dawud merasa gerun
akan Allah dan berkata: "Bagaimana
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gerangan aku dapat mendatangkan peti
Allah kepadaku?"
13 Maka itu Dawud tidak memindahkan
peti itu kepada dirinja, ke Kota Dawud,
tetapi ia menjinggahkan kerumah
'Obed-Edom, orang Gat.
14 Maka peti Allah tinggal dirumah
'Obed-Edom, didalam rumahnja, tiga
bulan lamanja. Dan Jahwe memberkati
seisi rumah 'Obed-Edom serta segenap
miliknja.
1 Hiram, radja Tyrus, mengirim
utusan kepada Dawud dan lagi
kaju aras, beberapa pandai batu dan
pandai kaju hendak membangun rumah
baginja.
2 Maka Dawud tahu, bahwa Jahwe
telah mengukuhkan dia djadi radja Israil
dan bahwa keradjaannja telah amat
diagungkan, karena Israil, umatNja.
3 Dawud mengambil isteri2 lain di
Jerusjalem dan Dawud memperanakkan
putera dan puteri lagi.
4 Inilah nama2 anaknja, jang dilahirkan
baginja di Jerusjalem: Sjamua', Sjobab,
Natan, Sulaiman,
5 Jibhar, Elisjua', Elpelet,
6 Nogah, Nefeg, Jafia',
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Ba'aljada' dan Elifelet.
orang2 Felesjet mendengar,
bahwa Dawud telah diurapi mendjadi
radja atas seluruh Israil, maka naiklah
orang2 Felesjet semua untuk mentjari
Dawud. Mendengar itu, Dawud lalu
keluar menghadapi mereka.
9 Sementara itu orang2 Felesjet tiba
dan melampar dilembah Refaim.
10 Maka Dawud menanjai Allah:
"Haruskah aku naik untuk melawan
orang2 Felesjet dan adakah Engkau
akan menjerahkan mereka itu kedalam
tanganku?" Sahut Jahwe kepadanja:
"Naiklah; Aku menjerahkan mereka
kedalam tanganmu!"
11 Mereka lalu naik ke Ba'al-Perasim.
Disitu Dawud memukul mereka, lalu
Dawud berkata: "Allah telah meretas
seteruku dengan tanganku, seperti
airpun meretas pula." Karena itu tempat
itu dinamakan "Ba'al-Perasim".
12 Mereka meninggalkan dewatanja
disitu. Dawud menjuruh bakar mereka
dalam api.
13 Ketika orang2 Felesjet berkumpul lagi
dan melampar dilembah Refaim,
8 Ketika
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menanjai Allah lagi. Sahut
Allah: "Djangan naik dari depan,
tetapi edarilah mereka dari djauh, lalu
hampirilah mereka dari depan semak
baka.
15 Apabila engkau mendengar bunji
langkah2 dipuntjak semak baka itu,
maka madjulah untuk bertempur, sebab
Allahlah jang mendahului engkau untuk
memukul angkatan perang Felesjet".
16 Dawud berbuat sekadar difirmankan
Allah. Maka mereka memukul angkatanperang Felesjet dari Gibe'on sampai ke
Gezer.
17 Nama Dawud tersiar disegala
negeri dan kekedjutan terhadapnja
dibentangkan atas segala bangsa oleh
Jahwe.
1 Bagi dirinja ia membuat
beberapa gedung di Kota Dawud
dan membangun suatu tempat tinggal
bagi peti Allah serta membentangkan
sebuah kemah untuknja.
2 Lalu Dawud berkata: "Peti Allah
djangan diangkat selain oleh kaum
Levita. Sebab merekalah jang dipilih oleh
Jahwe untuk mengangkat peti Jahwe
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dan bergilirbakti dihadapannja untuk
se-lama2nja".
3 Dawud mengerahkan seluruh Israil ke
Jerusjalem untuk menaikkan peti Jahwe
ketempatnja, jang sudah dibangunnja
untuk itu.
4 Dawud mengumpulkan kaum Harun
dan para Levita:
5 Dari kaum Kehat: Uriel, penghulu,
serta saudara2nja, seratus duapuluh
orang;
6 dari kaum Merari: 'Asaja, penghulu
serta saudara2nja, duaratus duapuluh
orang;
7 dari kaum Gersjom: Joel, penghulu,
serta saudara2nja, seratus tigapuluh
orang;
8 dari kaum Elisafan: Sjema'ja,
penghulu, serta saudara2nja, duaratus
orang;
9 dari kaum Hebron: Eliel, penghulu,
serta saudara2nja, delapanpuluh orang;
10 dari kaum 'Uziel: 'Aminadab,
penghulu, serta saudara2nja, seratus
duapuluh orang.
11 Dawud memanggil imam2 Sadok dan
Ebjatar dan Levita Uriel, 'Asaja, Joel,
Sjema'ja, Eliel dan 'Aminadab,
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berkata kepada mereka: "Kamu
adalah kepala keluarga Levita. Kamu
dan saudara2mu harus menjutjikan
dirimu dan menaikkan peti Jahwe, Allah
Israil, (ketempat), jang sudah kubangun
untuknja.
13 Sebab pertama kalinja kamu
tak hadir, maka Jahwe, Allah kita,
meretas pada kami, karena kami
tidak menghiraukannja sesuai dengan
hukum".
14 Maka para imam dan Levita
menjutjikan dirinja untuk menaikkan
peti Jahwe, Allah Israil.
15 Kaum Levita mengangkat peti Allah,
seperti jang diperintahkan Musa selaras
dengan sabda Jahwe, dengan gendala2
diatas pundak mereka.
16 Dawud menjuruh para penghulu
kaum Levita menempatkan saudara2
mereka, para penjanji dengan alat2
musik, dandi, ketjapi dan tjeratjap;
mereka harus memperdengarkan
dengan njaringnja lagu2 sukatjita.
17 Maka para Levita menempatkan:
Heman bin Joel, Asaf bin Berekja,
seorang saudaranja; dari kaum Merari,
saudara2 mereka: Etan bin Kusjajahu;
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dengan saudara2 mereka
dari tingkat kedua: Zekarjahu bin
Ja'aziel, Sjemiramot, Jehiel, 'Uni, Eliab,
Benajahu, Ma'asejahu, Matitjahu,
Elifelehu, Miknejahu, 'Obed-Edom dan
Je'iel, pendjaga2 pintu.
19 Penjanji2 Heman, Asaf dan Etan
harus memperdengarkan dirinja dengan
tjeratjap perunggu.
20 Zekarjahu, 'Aziel, Sjemiramot, Jehiel,
'Uni, Eliab, Ma'asejahu dan Benajahu
main dandi.
21 Matitjahu, Elifelehu, Miknejahu,
'Obed-Edom, Je'iel, dan 'Azazjahu main
ketjapi.
22 Kenanjahu, penghulu para Levita
dalam pengangkutan, memimpin
pengangkutan itu, sebab ia ahli dalam
hal itu.
23 Berekja dan Elkana mendjadi
pendjaga pintu dekat peti itu.
24 Imam2 Sjebanjahu, Josjafat, Netanel,
'Amasai, Zekarjahu, Benajahu, Eli'ezer,
meniup nafiri didepan peti Allah, sedang
'Obed-Edom dan Jehia adalah pendjaga
pintu dekat peti itu.
25 Maka Dawud, kaum tua2 Israil dan
para pemimpin seribu orang datang
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untuk menaikkan peti perdjandjian
Jahwe dari rumah 'Obed-Edom dengan
sukatjita.
26 Karena Allah menolong para Levita,
jang mengangkat peti perdjandjian
Jahwe, maka mereka mengurbankan
tudjuh ekor lembu-djantan dan tudjuh
ekor domba-djantan.
27 Dawud, jang berselubungkan mantol
busana, dan sekalian Levita, jang
mengangkat peti maupun para penjanji
dan Kenanja, pemimpin pengangkutan,
sedang bernjanji. Adapun Dawud
memakai Efod lenan.
28 Demikianlah segenap Israil
menaikkan peti perdjandjian Jahwe
dengan pekik sorak, bunji tanduk, nafiri
dan tjeratjap, sambil memperdengarkan
dandi dan ketjapi.
29 Tatkala peti perdjandjian Jahwe
masuk Kota Dawud, maka Mikal, puteri
Sjaul, mendjenguk dari djendela dan
melihat radja Dawud ber-djengkek2 dan
me-nari2; maka ia menghina dia dalam
hatinja.
1 Mereka membawa peti Allah
masuk dan menempatkannja
didalam kemah, jang telah dibentangkan
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Dawud untuknja. Kemudian mereka
mempersembahkan kurban bakar dan
kurban sjukur kehadapan hadirat Allah.
2 Setelah Dawud menjelesaikan kurban
bakar dan kurban sjukur itu, ia lalu
memberkati rakjat atas nama Jahwe.
3 Ia lalu memberi sedekah kepada,
setiap orang Israil, prija dan wanita;
masing2 mendapat satu rotibulat,
satu gumpal kurma dan satu kuwe
buah-anggur.
4 Dawud menempatkan Levita2 didepan
peti Jahwe akan bergilirbakti, untuk
meluhurkan, memudji dan memuliakan
Jahwe, Allah Israil, jakni:
5 Asaf, jang pertama, Zekarja, jang
kedua, 'Uziel, Sjemiramot, Jehiel,
Matitja, Eliab, Benajahu, 'Obed-Edom
dan Je'iel dengan dandi dan ketjapi,
sedang Asaf memperdengarkan
tjeratjap;
6 imam2 Benajahu dan Jahaziel terus
meniup nafiri didepan peti perdjandjian
Allah.
7 Nah, pada hari itu, untuk pertama
kalinja, Dawud menjerahkan kepada
Asaf serta saudara2nja "Pudjian Jahwe"
ini:
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Jahwe, serukanlah namaNja,
wartakanlah perbuatanNja jang gagah
diantara segala bangsa.
9 Bernjanjilah, ber-madah2lah bagiNja,
lagukanlah segala keadjaibanNja!
10 Banggakanlah namaNja jang kudus,
bergembiralah hendaknja hati mereka,
jang mentjari Jahwe.
11 Selidikilah Jahwe dan kuasaNja,
tjarilah selalu wadjahNja!
12 Ingatlah akan keadjaiban, jang
dibuatNja, mukdjidjat2Nja dan
keputusan2 mulutNja!
13 Hai keturunan Israil, hambaNja,
putera2 Jakub, orang2 pilihanNja.
14 Dia sendiri adalah Jahwe dan
Allah kita, diseluruh bumi berlaku
keputusan2Nja.
15 Pada selamanja ingatlah akan
perdjandjianNja, - firman jang
diperintahkanNja untuk seribu angkatan
16 (Perdjandjian) jang telah
diperbuatNja dengan Ibrahim, sumpah
setiaNja untuk Ishak.
17 Itu diadakanNja bagi Jakub djadi
hukum, djadi perdjandjian kekal bagi
Israil.
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"Kepadamu akan
Kuberikan tanah, Kena'an sebagai
bagian pusakamu".
19 Tatkala kalian masih terbilang
djumlahmu, tiada seberapa dan
perantau disana,
20 dan mereka mengembara dari
bangsa kebangsa, dari keradjaan jang
satu menudju bangsa jang lain,
21 tiadalah dibiarkanNja seorangpun
menindas mereka dan radja2 disiksaNja
karena mereka:
22 Djanganlah menjentuh orang2 jang
Kuurapi, djanganlah kamu bentjanai
nabi2Ku".
23 Bernjanjilah bagi Jahwe, hai seluruh
bumi, maklumkanlah dari hari kehari
selamatNja.
24 Berbitjaralah diantara bangsa2 akan
kemuliaanNja, akan keadjaiban2Nja
diantara segala kaum.
25 Sebab besarlah Jahwe dan amat
terpudji, dahsjatlah Ia lebih dari segala
dewata.
26 Karena segala dewata bangsa kafir
adalah ketiadaan belaka, tetapi Jahwelah
jang mentjiptakan langit;
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dan keluhuran
dihadapanNja, kekuasaan dan
kegemilangan didalam tempatNja jang
sutji.
28 Sampaikanlah kepada Jahwe, hai
keluarga2 bangsa, sampaikanlah kepada
Jahwe kemuliaan dan kuasa,
29 sampaikanlah kepada Jahwe
kemuliaan namaNja. Datangkanlah
persembahan dan masuklah
kehadapanNja, bersembah-sudjud
kepada Jahwe dengan berdandanan jang
sutji,
30 getarlah didepan hadiratNja, hai bumi
seluruhnja. Dia meneguhkan djagat,
hingga tiada tergontjang.
31 Hendaklah langit bersukatjita dan
bumi bergembira. Hendaknja dikatakan
antara kaum kafir: "Jahwelah jang
meradja!"
32 Hendaklah laut dan segala isinja
berderu, hendaklah ladang dan semua
diatasnja bersorak-gembira,
33 bahkan segala pepohonan dihutan
bersuka-ria, didepan Jahwe, sebab ia
datang hendak menghakimi dunia.
34 Pudjilah Jahwe, sebab baiklah Dia,
sebab kerelaanNja kekal se-lama2nja.
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"Selamatlah kami, Allah
keselamatan kami, kumpulkanlah kami,
lepaskanlah kami dari tengah bangsa2
supaja kami memudji namaMu jang
kudus, dan bermegah atas pudjianMu.
36 Terpudjilah Jahwe, Allah Israil,
dari abad ke abad, dan seluruh umat
hendaknja mengutjap: Amin! Halelujah!
37 Dawud meninggalkan disana, didepan
peti perdjandjian Jahwe, Asaf serta
saudara2nja untuk tetap bergilirbakti
didepan peti itu, menurut peraturan
harian,
38 dan djuga 'Obed-Edom dan
saudara2nja, jang berdjumlah
enampuluh delapan orang. 'Obed-Edom
bin Jedutun dan Hosa ditundjuknja
sebagai pendjaga pintu.
39 Adapun imam Sadok dan
saudara2nja, para imam ditinggalkannja
didepan kediaman Jahwe, diatas bukit
angkar Gibe'on,
40 untuk terus menjampaikan kurban
bakar kepada Jahwe, pagi dan petang
hari, diatas mesbah kurban bakar, dan
untuk melangsungkan segala sesuatu
jang tertulis dalam Taurat Jahwe, jang
telah diperintahkanNja kepada Israil.
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merekapun adalah Heman
dan Jedutun dan orang2 pilihan lainnja
jang terdaftar namanja, untuk memudji
Jahwe: "Sebab kerelaanNja kekal
se-lama2nja".
42 Pada mereka itu, jaitu Heman dan
Jedutun, ada nafiri dan tjeratjap untuk
pemain2 itu maupun alat2 musik untuk
mengiringi njanjian Jahwe. Anak2
Jedutun ditundjuk bagi pintu.
43 Kemudian segenap rakjat pulang
kerumahnja masing2 dan Dawudpun
berbalik untuk memberkati keluarganja.
1 Ketika Dawud sudah mendiami
rumahnja, berkatalah ia kepada
nabi Natan: "Lihat sadja, aku sendiri
tinggal didalam rumah kaju aras dan
peti perdjandjian Jahwe berada dibawah
tenda2".
2 Sahut Natan kepada Dawud: "Buat
sadja segala sesuatu, jang direntjanakan
baginda, sebab Allah ada serta baginda".
3 Tetapi pada malam itu djua, sabda
Allah disampaikan kepada Natan:
4 "Pergilah mengatakan kepada
Dawud, hambaKu: 'Demikianlah Jahwe
bersabda: Bukan engkaulah, jang akan
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membangun rumah itu bagiKu akan
tempat tinggal!
5 Belum pernah Aku tinggal didalam
rumah, semendjak saat Aku menghantar
Israil keluar (dari Mesir) sampai dengan
hari ini. Aku telah (mengembara) dari
pondok kepondok dan berada didalam
kemah,
6 selama Aku mengembara bersama
dengan segenap Israil. Pernahkah Aku
mengutjapkan sepatah kata kepada
seorang dari para hakim, jang telah
Kuangkat untuk menggembalakan
umatKu: Mengapa engkau tidak
membangun rumah kaju aras untukKu?'
7 Nah sekarang, inilah hendaknja
kaukatakan kepada Dawud, hambaKu:
'Demikianlah sabda Jahwe Balatentara:
Aku telah mengambil engkau dari
penggembalaan, dari belakang domba2,
supaja engkau mendjadi pembesar atas
umatKu Israil,
8 dan Aku ada sertamu dalam
segala gerakanmu, dan Akupun telah
menumpas segala seterumu lenjap dari
hadapan mukamu. Aku akan memberi
engkau nama jang besar, sebesar nama
orang2 jang terbesar didunia.
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akan menentukan suatu tempat
untuk umatKu Israil, ia akan Kutanam
dan ia akan tinggal disitu. Iapun tidak
akan digetarkan lagi dan tidak pula
diperbudak oleh para lalim seperti
dahulu,
10 semendjak Aku mengangkat
hakim atas umatKu Israil. Segala
seterumu akan Kurendahkan dan Aku
memberitahukan kepadamu: Jahwelah
jang akan membuat suatu wangsa
untukmu.
11 Bila masa hidupmu sudah genap
dan engkau sudah pergi kepada nenekmojangmu, maka Aku akan menegakkan
keturunanmu, jaitu jang ada dari
antara putera2mu, dan meneguhkan
keradjaannja.
12 Ia akan membangun rumah bagiKu
dan Aku akan meneguhkan tachta
keradjaannja selama2nja.
13 Aku akan mendjadi bapak baginja
dan iapun akan mendjadi anak bagiKu.
Aku tidak akan mendjauhkan kerelaanKu
daripadanja, seperti telah Kudjauhkan
daripada dia, jang ada sebelum engkau.
14 Dia akan Kutegakkan didalam
keluargaKu dan didalam keradjaanKu
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se-lama2nja dan tachtanja akan
kukuh-kuat se-lama2nja'."
15 Sesuai benar dengan segala sabda ini
dan selaras dengan seluruh penglihatan
itu berkatalah Natan kepada Dawud.
16 Kemudian radja Dawud masuk dan
duduk dihadapan hadirat Jahwe serta
berkata: "Siapakah gerangan aku ini,
ja Jahwe Allah, dan apa gerangan
keluargaku itu, maka Engkau telah
menghantar aku sampai kemari?
17 Tetapi ini masih terlalu ketjil dalam
pandanganMu, ja Allah. Dan Engkaupun
telah memberikan djandji malah kepada
wangsa hambaMu ini untuk masa kelak
djemah. Engkau telah melihat aku selaku
deretan manusia jang naik, ja Jahwe
Allah.
18 Apa pula dapat diperbuat Dawud
bagiMu lagi berkenaan dengan kemuliaan
hambaMu ini?
19 Jahwe, demi untuk hambaMu ini
dan selaras pula dengan hatiMu, maka
Engkau telah membuat semuanja jang
besar2 ini serta mengadjarkan semuanja
jang besar2 ini.
20 Jahwe, tak seorangpun seperti
Engkau, dan tiada Allah djuga selain
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Dikau, sebagaimana telah didengar
telinga kami.
21 Bangsa manakah gerangan diatas
bumi seperti umatMu Israil, jang Allahnja
pergi menebusnja bagi diriNja sendiri
untuk mendjadi umatNja, hendak
membuat nama besar dan dahsjat
bagiMu dengan mengusir bangsa2 dari
hadapan umatMu, jang telah Kautebus
dari Mesir.
22 Engkau telah membuat umatMu Israil
mendjadi umat bagiMu se-lamanja, dan
Engkau, Jahwe, mendjadi Allah bagi
mereka.
23 Nah sekarang, ja Jahwe, semoga
djandji, jang telah Kaukatakan tentang
hambaMu dan tentang keturunannja,
mendjadi tetap se-lama2nja, dan
berbuatlah sebagaimana telah
Kaukatakan.
24 Maka awet dan besarlah namaMu
se-lama2nja dan orang akan berkata:
'Jahwe Balatentara, Allah Israil, adalah
Allah bagi Israil dan wangsa hambaMu
Dawud akan tetaplah adanja dihadapan
hadiratMu'.
25 Sebab Engkau, Allahku, telah
memperkenalkan kepada telinga
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hambaMu, bahwa Engkau akan
membangun suatu wangsa baginja.
Karena itu hambaMu telah mendapat
(hati) untuk berdoa dihadapan
hadiratMu.
26 Nah sekarang, ja Jahwe,
Engkaulah Allah dan Engkaupun
telah mendjandjikan anugerah ini
kepada hambaMu.
27 Engkau sudah mulai memberkati
wangsa hambaMu, agar tetaplah selama2nja dihadapan hadiratMu. Sebab
Engkau, ja Jahwe, telah memberkati dan
terberkatilah itu se-lama2nja.
1 Sesudah itu Dawud memukul
orang2 Felesjet dan merendahkan
mereka. Ia mengambil Gat dan kota2
takluknja dari tangan orang2 Felesjet.
2 Ia memukul djuga Moab. Mereka
diperhambakan Dawud dan membajar
upeti kepadanja.
3 Dawud memukul djuga Hadad'ezer
radja Soba, didekat Hamat, ketika orang
itu pergi menegakkan kewibawaannja
disungai Efrat.
4 Dawud menangkap seribu kereta
perang, tudjuh ribu orang pasukan
berkereta dan duapuluh ribu orang
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pasukan berdjalan daripadanja. Dawud
mengerat urat kaki semua kuda kereta
itu; hanja seratus ditinggalkannja.
5 Orang2Aram dari Damsjik datang
menolong Hadad'ezer, radja Soba, tetapi
Dawud memukul duapuluh dua ribu
orang Aram.
6 Kemudian Dawud menempatkan
(markas2) di Aram Damsjik. Orang2
Aram diperhambakan oleh Dawud dan
membajar upeti kepadanja. Demikianlah
Jahwe membantu Dawud kemanapun
djua ia pergi.
7 Dawud mengambil utar2 keemasan,
jang dibawa para pendjawat Hadad'ezer,
lalu dibawanja ke-Jerusjalem.
8 Dari Tibhat dan Kun, dua kota
Hadad'ezer, Dawud mengambil perunggu
banjak sekali. Dengan itu Sulaiman
membuat "Laut" perunggu, turus2 itu
dan perabot perunggu.
9 Ketika To'u, radja Hamat, mendengar,
bahwa Dawud telah memukul seluruh
angkatan - perang Hadad'ezer, radja
Soba,
10 maka ia mengutus Hadoram,
puteranja, kepada radja Dawud, untuk
memberikan salam kepadanja dan untuk
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mengutjapkan selamat kepadanja,
karena ia telah bertempur dengan
Hadad'ezer serta memukul dia. Sebab
Hadad'ezer adalah lawan To'u. Adapun
(Hadoram) membawa serta benda emas,
perak dan perunggu.
11 Itupun disutjikan radja Dawud pula
untuk Jahwe, bersama dengan perak
dan emas, jang diangkutnja dari semua
bangsa, jaitu dari Edom, Moab, bani
'Amon, orang2 Felesjet dan 'Amelek.
12 Abisjai bin Seruja memukul orang2
Edom di Lembah Garam, sebanjak
delapanbelas ribu orang.
13 Ia menempatkan markas2 dinegeri
Edom, sehingga segenap Edom
berhamba kepada Dawud. Demikianlah
Jahwe membantu Dawud kemanapun
djua ia pergi.
14 Dawud meradjai seluruh Israil dan
berlaku menurut hukum dan keadilan
untuk segenap bangsanja.
15 Joab bin Seruja mengepalai tentara;
Josjafat bin Ahilud mendjadi patih;
16 Sadok bin Ahitub dan Ebjatar bin
Ahimelek mendjawat imam; Sjawsja
mendjadi panitra;
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bin Jojada' mengepalai
barisan pengawal Keret dan Pelet; para
putera Dawud mendjadi jang pertama
disisi radja.
1 Sesudah itu mangkatlah Nahasj,
radja bani 'Amon, dan puteranja
meradja akan ganti dia.
2 Maka Dawud berpikir: "Baiklah aku
menaruh rela kepada Hanun bin Nahasj,
sebab ajahnja dahulu merelai aku".
Karena itu Dawud mengutus pesuruh2
untuk menjatakan belasungkawa
kepadanja atas mangkatnja ajahnja.
Tetapi ketika pendjawat2 Dawud tiba
dinegeri bani 'Amon, kepada Hanun,
untuk menjatakan belasungkawa,
3 berkatalah pemimpin bani 'Amon
kepada Hanun: "Sungguhkah menurut
pandangan baginda Dawud mau
menghormati ajahanda, dengan
mengutus orang untuk menjatakan
belasungkawa kepada baginda?
Bukankah pendjawat2nja datang kepada
baginda untuk menjelidiki negeri ini
dan untuk meng-amat2inja dan untuk
menghantjurkannja kelak?"
4 Maka Hanun menawan pendjawat2
Dawud, mentjukur mereka dan mengerat

19

1 Tawarikh 19.5–9

80

separuh dari pakaiannja sampai kedubur,
lalu ia menjuruh mereka pulang.
5 Mereka itu pergi dan ketika Dawud
diberitahu perihal orang2 itu, ia lalu
menjuruh orang menjongsong mereka,
karena mereka sangat tertjertja, dan
mengatakan kepada mereka: "Tinggallah
di Jeriho, sampai djenggotmu tumbuh
pula, lalu pulanglah!"
6 Melihat, bahwa mereka telah membuat
dirinja djadi kebentjian Dawud, lalu
Hanun dan bani 'Amon mengirim seribu
kentar perak untuk mengupah dari
Aram-Naharaim, Aram-Ma'aka dan Soba
kereta2 perang dan kuda.
7 Mereka mengupah tigapuluh dua
ribu kereta perang, dan djuga radja
Ma'aka serta rakjatnja. Mereka datang
berkemah berhadapan dengan Nedeba.
Djuga bani 'Amon datang berkumpul
dari kota2 mereka dan madju untuk
bertempur.
8 Mendengar itu, Dawud lalu mengirim
Joab dengan seluruh tentara, para
pahlawan.
9 Maka keluarlah bani 'Amon dan
mengikat perang didepan pintugerbang
kota, sementara radja2, jang sudah
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datang itu, berdiri ditempatnja sendiri
dipadang.
10 Melihat, bahwa garis perang
menghadapinja dari depan maupun dari
belakang, maka Joab memilih sendiri
sedjumlah lasjkar pilihan Israil, lalu
mengikat perang lawan Aram,
11 sementara sisa rakjat
dipertjajakannja kepada Abisjai,
adiknja. Mereka lalu mengikat perang
lawan bani 'Amon.
12 Ia lalu berkata: "Djika Aram
menggagahi aku, hendaklah engkau
datang membantu aku; dan djika bani
'Amon menggagahi engkau, maka aku
akan datang membantu engkau.
13 Hendaklah gagah-berani! Hendaknja
kita berlaku gagah-berani untuk bangsa
kita dan untuk kota2 Allah kita! Dan
semoga Jahwe membuat apa jang
dikehendakiNja".
14 Lalu Joab dan rakjat jang ada
sertanja mulai bertempur dengan Aram,
maka mereka itu lari dari hadapannja.
15 Segera setelah bani 'Amon melihat,
bahwa Aram lari, merekapun lari pula
dari hadapan Abisjai, adiknja, dan
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masuk kekota. Maka itu Joab datang ke
Jerusjalem.
16 Setelah Aram melihat, bahwa
mereka kalah dihadapan orang2 Israil,
maka mereka mengutus pesuruh2 dan
menjuruh orang2 Aram dari seberang
sungai keluar djuga, dibawah pimpinan
Sjofak, panglima Hadad'ezer.
17 Ketika hal itu diberitahukan kepada
Dawud, maka ia menghimpun seluruh
Israil, menjeberangi sungai Jarden
dan menghadapi mereka serta berikat
perang terhadapnja. Setelah Dawud
mengikat perang terhadap Aram, maka
mereka bertempur dengannja.
18 Tetapi Aram lari dari hadapan
Israil. Dawud membunuh tudjuh ribu
kuda-kereta dari Aram dan empatpuluh
ribu orang pasukan berdjalan, djuga
Sjofak, panglima, dimatikannja.
19 Maka semua orang, jang
diperhambakan Hadad'ezer, melihat,
bahwa mereka kalah dihadapan Israil.
Mereka berdamai dengan Dawud dan
berhamba kepadanja. Semendjak itu
orang2 Aram tidak mau lagi membantu
bani 'Amon.
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pergantian tahun,
apabila para radja keluar
untuk berperang, maka Joab
membimbing angkatan perang
keluar dan membinasakan negeri
bani 'Amon. Lalu ia pergi mengepung
Raba. Tetapi Dawud sendiri tinggal di
Jerusjalem. Joab memukul Raba dan
merobohkannja.
2 Dawud mengambil (machkota) Milkom
dari atas kepalanja dan mendapati,
bahwa beratnja ialah sekentar emas
dan lagi bertatahkan permata, jang
kemudian dipakai Dawud sendiri atas
kepalanja. Dan lagi ia mengangkut
djarahan banjak sekali dari kota itu.
3 Rakjat jang ada didalamnja dibawanja
keluar. Ia menempatkan mereka pada
gergadji batu, beliung besi dan kapak.
Demikian diperbuat Dawud dengan
semua kota bani 'Amon. Kemudian
Dawud pulang dengan seluruh rakjat ke
Jerusjalem.
4 Sesudah itu terdjadilah pertempuran
di Gezer dengan orang2 Felesjet. Pada
kesempatan itu Sibekai, orang Husja,
memukul Sipai, seorang keturunan Rafa.
Mereka direndahkan.
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lagi terdjadi pertempuran
dengan orang2 Felesjet. Maka Elhanan
bin Ja'ir memukul Lahmi, saudara Goljat,
orang Gat, kendati batang tombaknja
sebesar pesa tenun.
6 Sekali lagi terdjadi pertempuran
di Gat. Disana adalah seorang jang
berperawakan raksasa, jang mempunjai
enam djari pada tangan dan kaki, djadi
kesemuanja duapuluh empat djari.
Iapun adalah seorang keturunan Rafa.
7 Ketika ia menghinakan Israil, maka ia
dipukul oleh Jonatan bin Sjime'a, kakak
Dawud.
8 Adapun mereka itu keturunan Rafa di
Gat. Mereka itu rebah karena tangan
Dawud atau tangan lasjkarnja.
1 Sekali peristiwa Setan bangkit
lawan Israil dan membudjuk
Dawud untuk mengadakan tjatjah-djiwa
di Israil.
2 Maka bertitahlah Dawud kepada Joab
dan para punggawa rakjat: "Pergilah
untuk membilang Israil dari Beer-Sjeba'
sampai ke Dan; aku mau mengetahui
djumlahnja".
3 Sahut Joab: "Semoga Jahwe
menambah umatNja sampai seratus
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ganda! Bukankah, seri baginda, mereka
semua berhamba kepada tuanku?
Mengapa tuanku mau memeriksa itu?
Mengapa itu mesti didjadikan kedjahatan
bagi Israil?"
4 Karena titah itu tidak dapat ditentang
oleh Joab, maka Joab bertolak,
berkeliling diseluruh Israil, lalu pulang
ke Jerusjalem.
5 Joab lalu memberikan angka tjatjahdjiwa itu kepada Dawud. Diseluruh Israil
adalah sedjumlah sedjuta seratus ribu
orang, jang menghunus pedang, dan di
Jerusjalem adalah djumlah enamratus
tudjuhpuluh ribu jang menghunus
pedang.
6 Levi dan Binjamin tidak didaftarkannja
bersama dengan mereka, sebab titah
radja dikedji oleh Joab.
7 Tetapi durdjanalah hal itu dalam
pandangan Allah dan Ia memukul Israil.
8 Lalu Dawud berkata kepada Allah:
"Aku telah sangat berdosa, karena aku
telah berbuat demikian. Sekaranglah,
ampunilah kiranja kesalahan hambaMu
ini, sebab aku telah berlaku sangat
bodoh".
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lalu bersabda kepada Gad,
pelihat Dawud:
10 "Pergilah mengatakan kepada
Dawud: Demikianlah Jahwe bersabda:
Tiga perkara ini Kupertanggungkan
kepadamu: pilihlah bagimu satu
daripadanja, dan itu hendak Kuperbuat
padamu!"
11 Gad lalu menghadap Dawud dan
berkata kepadanja: "Demikianlah Jahwe
bersabda: Pilih sadja bagimu:
12 Maukah engkau ada kelaparan tudjuh
tahun lamanja atau maukah engkau
lari tiga bulan lamanja dari hadapan
musuhmu, sedang engkau disusul
pedang seterumu, atau maukah engkau,
bahwa pedang Jahwe, jaitu wabah
sampar, ada tiga hari lamanja dinegeri
dan malaekat Jahwe membinasakan
diseluruh djadjahan Israil? Pikirkanlah
dan lihatlah, djawab apa harus
kusampaikan kepada Jang mengutus
aku!"
13 Maka sahut Dawud kepada Gad:
"Aku sangat kesesakan. Baiklah aku
djatuh dalam tangan Jahwe, sebab
sangat besarlah kerahimanNja; tetapi
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djanganlah aku sampai djatuh dalam
tangan manusia!"
14 Karena itu Jahwe mendatangkan
wabah sampar di Israil dan tewaslah dari
Israil tudjuhpuluh ribu orang.
15 Allah djuga mengutus malaekat
itu ke Jerusjalem pula untuk
membinasakannja. Tetapi tengah
ia membinasakan, maka Jahwe melihat
serta menjesali bentjana itu, lalu Ia
berkata kepada malaekat pembinasa
itu: "Tjukup sekian! Sekarang tariklah
tanganmu kembali!" Waktu itu malaekat
Jahwe itu berdiri didekat penebahan
Ornan, orang Jebus.
16 Dawud mengangkat matanja dan
melihat malaekat Jahwe berdiri antara
langit dan bumi dengan pedang terhunus
ditangannja, jang dikedangkan ke
Jerusjalem. Dawud dan kaum tua2
bersudjud dengan bertudung kain
karung.
17 Adapun Dawud berkata kepada
Allah: "Bukankah aku jang telah
memerintahkan untuk mengadakan
tjatjah-djiwa atas rakjat? Ah, akulah
jang bersalah dan melakukan jang
durdjana itu, tetapi mereka itulah
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kawanan, biarlah tanganMu menekan
daku dan wangsa bapakku, tetapi
djanganlah umatMu akan bentjana.
18 Malaekat Allah menjuruh Gad
mengatakan kepada Dawud, supaja
Dawud naik keatas untuk mendirikan
sebuah mesbah diatas penebahan
Ornan.
19 Maka naiklah Dawud atas perkataan
Gad, jang dikatakannja atas nama Jahwe
itu.
20 Ornanpun berpaling dan melihat
malaekat itu. Keempat anaknja, jang
ada sertanja, menjembunjikan diri.
Ornan sedang menebah gandum.
21 Ketika Dawud datang kepada Ornan,
maka Ornan menengadah dan melihat
radja, lalu keluar dari penebahan itu dan
bersudjud dihadapan Dawud.
22 Kata Dawud kepada Ornan: "Berilah
aku tempat penebahan itu; aku hendak
mendirikan sebuah mesbah bagi Jahwe
disitu. Dengan harga penuh hendaknja
itu kauberikan kepadaku, agar bala itu
berhenti menimpa rakjat".
23 Sahut Ornan kepada Dawud:
"Ambillah itu dan hendaklah seri baginda
membuat apa jang dipandang baginda
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baik. Sungguh aku hendak memberi
baginda sapi2 ini akan kurban bakar dan
pengeretan penebah akan kaju bakar
serta gandum itu akan persembahan.
Kesemuanja itu diberikan hamba".
24 Tetapi kata radja Dawud kepada
Ornan: "Djangan begitu! Aku mau
membeli itu dengan harga penuh, sebab
aku tidak mau mengambil apa jang
adalah milikmu guna menjampaikan
kurban bakar dengan tjuma2!"
25 Maka Dawud memberi Ornan untuk
tempat itu misjkal emas seberat enam
ratus.
26 Dawud lalu membangun mesbah
untuk Jahwe disitu dan menjampaikan
kurban bakar dan kurban sjukur
serta berseru kepada Jahwe. Jahwe
mendjawab dia dengan api dari langit,
jang turun diatas mesbah kurban bakar
itu.
27 Jahwe lalu berfirman kepada
malaekat itu dan malaekat itu
mengembalikan pedangnja kedalam
sarungnja.
28 Pada waktu itu, ketika Dawud melihat,
bahwa Jahwe mendjawab kepadanja
diatas penebahan Ornan, orang Jebus
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itu, lalu ia mempersembahkan kurban
disitu.
29 Kediaman Jahwe, jang telah dibuat
Musa digurun, dan mesbah kurban bakar
pada waktu itu berada diatas bukit
angkar Gibe'on.
30 Tetapi Dawud tidak dapat pergi
kehadapanNja lagi untuk mentjari
Allah, sebab ia terkedjut karena pedang
malaekat Jahwe.
1 Dari sebab itu Dawud berkata:
"Disinilah Rumah Jahwe, Allah,
dan itulah mesbah untuk kurban bakar
Israil."
2 Dawud bertitah untuk mengumpulkan
para perantau dinegeri Israil, lalu ia
mengangkat pemahat2 untuk memahat
batu pesegi guna pembangunan
Bait-Allah.
3 Selandjutnja Dawud menjuruh
sediakan banjak besi untuk pasak bagi
daun2 pintu dan untuk kokot, dan
lagi perunggu, jang tak tertimbang
banjaknja,
4 dan djuga kaju aras jang tak terbilang
banjaknja. Sebab penduduk Sidon dan
Tyrus telah menghantarkan banjak kaju
aras kepada Dawud.
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kata Dawud: "Puteraku Sulaiman
masih muda dan lemah sedangkan
rumah jang harus dibangun untuk
Jahwe haruslah luar biasa besar akan
kemasjhuran serta kemuliaan bagi
semua negeri. Baiklah aku mengadakan
persediaan2 bagi dia!" Maka sebelum
mangkat, ia mengadakan persediaan
besar2an.
6 Lalu dipanggilnja Sulaiman, puteranja,
dan memerintahkan kepadanja untuk
membangun rumah bagi Jahwe, Allah
Israil.
7 Kata Dawud kepada Sulaiman: "Nak,
aku sendiri telah berminat membangun
rumah bagi nama Jahwe, Allahku.
8 Tetapi kepadaku disampaikanlah
sabda Jahwe ini: 'Engkau telah
menumpahkan darah banjak sekali
dan melakukan pertempuran besar.
Engkau tidak akan membangun rumah
bagi namaKu, sebab engkau telah
menumpahkan banjak darah dibumi
dihadapan hadiratKu.
9 Lihatlah, bagimu telah dilahirkan
seorang putera. Dia inilah akan mendjadi
orang ketenangan dan Akupun akan
memberikan ketenangan kepadanja
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dari segala seterunja berkeliling.
Sulaiman harus namanja. Damai dan
ketenteraman akan Kuanugerahkan
kepada Israil didjamannja.
10 Ia akan membangun rumah bagi
namaKu; ia akan mendjadi seorang anak
bagiKu dan Aku bapak baginja. Tachta
keradjaannja akan Kukukuhkan atas
Israil se-lama2nja'.
11 Nah sekarang, nak, semoga Jahwe
beserta denganmu dan membuat
engkau berhasil membangun Rumah
Jahwe, Allahmu, seperti jang telah
disabdakanNja perihal dirimu.
12 Mudah2an sadja engkau
dianugerahiNja kearifan dan pengertian;
moga2 Ia mengangkat engkau atas Israil
untuk menepati Taurat Jahwe, Allahmu.
13 Engkau akan berhasil, hanja djika
engkau menepati serta mengerdjakan
penetapan dan hukum, jang telah
diperintahkan Jahwe kepada Musa untuk
Israil. Hendaklah tetap hati dan kuat.
Djangan takut dan tjemas!
14 Lihatlah, dalam kemiskinanku telah
kusediakan seratus ribu kentar emas
dan sedjuta kentar perak untuk Rumah
Jahwe, perunggu dan besi pula, jang
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tak tertimbang karena banjaknja; kaju
dan batupun sudah kutimbun, jang akan
kautambahkan lagi.
15 Ada sertamu banjak pekerdja:
pemahat, ahli senipahat batu dan kaju,
segala matjam ahli segenap pekerdjaan.
16 Emas, perak, perunggu dan besi
sungguh tak terbilang. Nah, mulailah
bekerdja dan semoga Allah sertamu".
17 Kemudian Dawud memerintahkan
kepada segala pemimpin Israil untuk
menolong Sulaiman, puteranja:
18 "Bukankah Jahwe, Allahmu, serta
kamu dengan menganugerahkan
ketenangan berkeliling? Ia telah
menjerahkan penduduk negeri ini
kedalam tanganku, sehingga negeri ini
takluk kepada Jahwe serta umatNja.
19 Sekarang serahkanlah hati serta
djiwamu untuk mentjari Allahmu! Ajuh!
Bangunlah tempat sutji Jahwe, untuk
membawa peti perdjandjian Jahwe serta
perabot sutji Jahwe kedalam rumah,
jang dibangun untuk nama Jahwe!"
1 Ketika Dawud sudah tua dan
kenjang akan hari, maka ia
meradjakan Sulaiman, puteranja, atas
Israil.
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mengumpulkan para pemimpin
Israil, para imam dan Levita.
3 Para Levita jang berumur tigapuluh
tahun keatas didaftar. Djumlah, terbilang
satu demi satu, ada tigapuluh delapan
ribu orang.
4 Dari antara mereka duapuluh empat
ribu orang harus memimpin ibadah
Rumah Jahwe; enam ribu orang
mendjadi pendaftar dan hakim;
5 empat ribu orang mendjadi pendjaga
pintu dan empat ribu orang mendjadi
pemudji Jahwe dengan alat2 musik, jang
telah dibuatnja untuk keperluan pudjian.
6 Dawud membagi mereka mendjadi
beberapa puak, jakni: Gersjon, Kehat
dan Merari, kaum Levi.
7 Dari Gersjon, La'edan dan Sjime'i.
8 Anak2 La'edan: Jehiel, jang pertama,
Zetam dan Joel, tiga orang.
9 Anak2 Sjime'i: Sjelomit, Haziel dan
Haran, tiga orang. Mereka itulah kepala
keluarga La'edan.
10 Anak2 Sjime'i: Jahat, Zina, Je'usj
dan Beri'a. Mereka itulah keempat anak
Sjime'i.
11 Jahat, jang pertama, Ziza jang kedua,
lalu Je'usj dan Beri'a, jang tidak banjak
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anaknja. Maka mereka merupakan satu
keluarga sadja dan satu djabatan pula.
12 Anak2 Kehat: 'Amram, Jishar, Hebron
dan 'Uziel, empat orang.
13 Anak2 'Amram: Harun dan Musa.
Harun dan anak2nja dipentjilkan untuk
menjutjikan jang paling sutji untuk
se-lama2nja untuk membakar dupa
dihadapan Jahwe, untuk bergilirbakti
kepadaNja dan memberkati atas
namaNja untuk se-lama2nja.
14 Tetapi anak2 Musa, pesuruh Allah,
disebutkan menurut suku Levi.
15 Anak2 Musa: Gersjom dan Eli'ezer.
16 Anak2 Gersjom: Sjebuel, jang
pertama.
17 Eli'ezer beranak, jakni: Rehabja, jang
pertama; anak2 lain tidak ada pada
Eli'ezer. Tetapi anak Rehabja ada luar
biasa banjaknja.
18 Anak2 Jishar: Sjelomit, anak sulung.
19 Anak2 Hebron: Jerijahu, jang
pertama; Amarja, jang kedua; Jahaziel,
jang ketiga, Jekame'am, jang keempat.
20 Anak2 'Uziel: Mika jang pertama;
Jisjia, jang kedua.
21 Anak2 Mererai: Mahli dan Musji;
anak2 Mahli: Ele'azar dan Kisj.
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meninggal dan tidak beranak
laki2, tetapi hanja anak2 perempuan,
jang diambil oleh anak2 Kisj, sanak
mereka akan isteri.
23 Anak2 Musji: Mahli, 'Eder, Jeremot,
tiga orang.
24 Itulah kaum Levi menurut
keluarga2nja, kepala2 keluarga,
jang djumlahnja terdaftar menurut
namanja, satu demi satu. Mereka
mendjalankan tugas-kebaktian Rumah
Jahwe, mulai umur duapuluh tahun
keatas.
25 Sebab Dawud telah berkata: "Jahwe,
Allah Israil, telah menganugerahkan
ketenangan kepada umatNja dan kini
berkediaman di Jerusjalem se-lama2nja.
26 Para Levitapun tidak usah
mengangkat "Kediaman" serta
segala perabot kebaktian lagi".
27 Sebab menurut perkataan Dawud
jang terachir, para Levita sudah terdaftar
menurut umur duapuluh tahun keatas,
28 karena tempat mereka disamping
kaum Harun (untuk) kebaktian Rumah
Jahwe, untuk mengawasi pelataran2 dan
balai, untuk penahiran segala benda
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sutji dan untuk melakukan kebaktian
Bait-Allah.
29 Mereka djuga bertugas mengurus
roti pesadjen, pati tepung buat
persembahan, roti lempeng tak beragi,
roti lantai dan roti adukan dan untuk
mengawasi ukuran mengenai isi dan
pandjangnja.
30 Mereka harus berdiri setiap pagi
untuk memudji dan memuliakan Jahwe,
demikian pula dipetang hari;
31 dan lagi untuk persembahan kurban
bakar bagi Jahwe pada hari Sabat, pada
bulan baru dan hari2 raya. Mereka harus
berdiri dihadapan Jahwe dengan djumlah
menurut hukum.
32 Mereka menepati upatjara2 kemah
pertemuan, upatjara2 tempat sutji
dan upatjara2 kaum Harun, saudara2
mereka, didalam kebaktian Rumah
Jahwe.
1 Puak2 kaum Harun: Anak2
Harun: Nadab, Abihu, Ele'azar
dan Itamar.
2 Nadab dan Abihu meninggal sebelum
bapaknja dan tidak beranak. Makanja
Ele'azar dan Itamarlah jang mendjadi
imam.
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maupun Sadok dari kaum
Ele'azar dan Ahimelek dari kaum Itamar,
membagi mereka atas puak2 untuk
kebaktian mereka.
4 Maka terdapatlah pada kaum Ele'azar
lebih banjak kepala orang2 gagahperkasa daripada pada kaum Itamar.
Maka mereka dibagi: Kaum Ele'azar
enambelas kepala, menurut keluarganja;
kaum Itamar delapan (kepala), menurut
keluarganja.
5 Mereka, baik jang ini maupun jang
itu, dibagi dengan undi, sebab baik
diantara kaum Ele'azar maupun diantara
kaum Itamar ada penghulu2 sutji dan
penghulu Allah.
6 Sjema'ja bin Netanel, penulis dari
kaum Levita, mentjatat mereka didepan
radja, para penghulu, imam Sadok,
imam Ebjatar, bin Ahimelek, dan kepala2
keluarga para imam dan Levita. Tiap2
keluarga diundi: satu kali untuk Ele'azar
dan dua kali untuk Itamar.
7 Adapun undi pertama djatuh pada
Jojarib, jang kedua pada Jeda'ja,
8 jang ketiga pada Harim, jang keempat
pada Se'orim,
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kelima pada Malkia, jang keenam
pada Mijamin,
10 jang ketudjuh pada Hakos, jang
kedelapan pada Abija,
11 jang kesembilan pada Jesjua', jang
kesepuluh pada Sjekanjahu,
12 jang kesebelas pada Eljasjib, jang
keduabelas pada Jakim,
13 jang ketigabelas pada Hupa, jang
keempatbelas pada Jesjebab,
14 jang kelimabelas pada Bilga, jang
keenambelas pada Imer,
15 jang ketudjuhbelas pada Hezir, jang
kedelapanbelas pada Hapises,
16 jang kesembilanbelas pada Petahja,
jang keduapuluh pada Jeheskiel,
17 jang keduapuluh satu pada Jakin,
jang keduapuluh dua pada Gamul,
18 jang keduapuluh tiga pada Delajahu,
jang keduapuluh empat pada Ma'azjahu.
19 Mereka itulah jang terdaftar, waktu
masuk Rumah Jahwe menurut hukum
mereka, jang telah diterimanja dengan
perantaraan Harun, mojang mereka,
sebagaimana jang telah diperintahkan
Jahwe, Allah Israil, kepadanja.
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mengenai kaum Levi lainnja:
Dari kaum 'Amram: Sjubael; dari kaum
Sjubael: Jehdejahu;
21 dari Rehabjahu: dari kaum
Rehabjahu: jang pertama Jisjia;
22 dari Jishar: Sjelimot; dari kaum
Sjelimot: Jahat;
23 anak2 Hebron: Jerijahu, (jang
pertama); Amarjahu, jang kedua;
Jahaziel, jang ketiga; Jekame'am, jang
keempat;
24 anak2 'Uziel: Mika; dari kaum Mika:
Sjamir;
25 saudara Mika: Jisjia; dari kaum Jisjia:
Zekarjahu;
26 anak2 Merari: Mahli dan Musji: kaum
Ja'azijahu, anaknja;
27 kaum Merari: dari Ja'azijahu,
anaknja: Sjoham, Zakur dan 'Ibri;
28 dari Mahli: Ele'azar, jang tidak
beranak;
29 dari Kisj: anak2 Kisj, Jerahmeel;
30 anak2 Musji: Mahli, 'Eder dan
Jerimot. Itulah kaum Levi menurut
keluarganja.
31 Merekapun membuang undi seperti
saudara2 mereka, kaum Harun,
dihadapan Dawud, Sadok, Ahimelek dan
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kepala2 keluarga para imam dan Levita,
jaitu keluarga2 dari anak sulung maupun
dari adik2nja.
1 Dawud dan para panglima
mementjilkan untuk kebaktian
kaum Asaf, Heman dan Jedutun, nabi2
jang diiringi dengan ketjapi, dandi dan
tjeratjap. Orang2 jang bertugas untuk
kebaktian didaftar pula.
2 Dari kaum Asaf: Zakur, Jusuf, Netanja
dan Asarela. Kaum Asaf itu bergantung
pada Asaf dan bernubuat dibawah
pimpinan radja.
3 Dari Jedutun: Anak2 Jedutun:
Gedaljahu, Seri, Jesja'jahu, Hasjabjahu,
Matitjahu, enam orang, dibawah
pimpinan ajahnja Jedutun, jang
bernubuat dengan diiringi dengan ketjapi
untuk memuliakan dan memudji Jahwe.
4 Dari Hemen: Anak2 Heman: Bukijahu,
Matanjahu, 'Uziel, Sjebuel, Jerimot,
Hananja, Hanani, Eliata, Gidalti,
Romamti-'Ezer, Josjbekasja, Maloti,
Hotir, Mahaziot.
5 Mereka semua keturunan Asaf, pelihat
radja, sesuai dengan sabda Allah,
(jang berdjandji) akan meninggikan
tanduk(nja). Allah menganugerahkan
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empatbelas putera dan tiga puteri
kepada Heman.
6 Mereka sekalian, dalam bernjanji
didalam Rumah Jahwe dengan iringan
tjeratjap, dandi dan ketjapi akan
kebaktian Bait-Allah menurut penetapan
radja, ada dibawah pimpinan ajahnja,
Asaf, Jedutun dan Heman.
7 Mereka jang terdaftar bersama
dengan saudara2 mereka, jang beladjar
menjanji untuk Jahwe: djumlah semua
ialah: duaratus delapanpuluh delapan
orang.
8 Mereka membuang undi untuk
menentukan giliran bakti, baik ketjil
maupun besar, baik guru maupun murid.
9 Adapun undi pertama djatuh pada
Jusuf dari Asaf, jang kedua pada
Gedaljahu, saudara2nja serta anak2nja,
duabelas orang,
10 jang ketiga pada Zakur, anak2nja
serta saudara2nja, duabelas orang;
11 jang keempat pada Jisri, anak2nja
serta saudara2nja, duabelas orang;
12 jang kelima pada Netanjahu,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
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keenam pada Bukijahu,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
14 jang ketudjuh pada Jesarela,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
15 jang kedelapan pada Jesja'jahu,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
16 jang kesembilan pada Matanjahu,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
17 jang kesepuluh pada Sjime'i,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
18 jang kesebelas pada 'Azarel,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
19 jang keduabelas pada Hasjabja,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
20 jang ketigabelas pada Sjubael,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
21 jang keempatbelas pada Matitjahu,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
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kelimabelas pada Jerimot,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
23 jang keenambelas pada Hananjahu,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
24 jang ketudjuhbelas pada Josjbekasja,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
25 jang kedelapanbelas pada Hanani,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
26 jang kesembilanbelas pada Maloti,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
27 jang keduapuluh pada Eliata,
anak2nja, duabelas orang;
28 jang keduapuluh satu pada Hotir,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
29 jang keduapuluh dua pada Gidalti,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
30 jang keduapuluh tiga pada Mahaziot,
anak2nja serta saudara2nja, duabelas
orang;
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keduapuluh empat pada
Romamti-'Ezer, anak2nja serta
saudara2nja, duabelas orang.
1 Adapun puak2 para pendjaga
pintu ialah: Dari Korah:
Mesjelemjahu bin Kore dari kaum
Ebjasaf.
2 Mesjelemjahu beranak: Zekarjahu,
anak sulung; Jedi'ael, jang kedua;
Zebadjahu, jang ketiga; Jatniel, jang
keempat;
3 'Elam, jang kelima; Johanan, jang
keenam Eljo'enai, jang ketudjuh.
4 'Obed-Edom beranak: Sjema'ja, anak
sulung: Jozabad, jang kedua; Joah, jang
ketiga; Sakar, jang keempat; Netanel,
jang kelima;
5 'Amiel, jang keenam; Jisakar, jang
ketudjuh; Pe'ultai, jang kedelapan.
Sebab ia diberkati Jahwe.
6 Djuga bagi Sjema'ja, puteranja,
dilahirkan anak2. Mereka berwenang
atas keluarga2 mereka, sebab mereka
itu adalah gagah-perkasa.
7 Anak2 Sjema'ja: 'Otni, Refael, 'Obed,
Elzabad, saudara2nja, orang2 jang
gagah, Elihu dan Semakjahu.
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semua dari kaum 'Obed-Edom.
Mereka sendiri, anak2 serta saudara2
mereka adalah orang jang gagah dan
tjakap untuk djabatannja: enampuluh
dua orang dari kaum 'Obed-Edom.
9 Mesjelemjahu mempunjai anak2 dan
saudara2: delapan belas orang jang
gagah.
10 Hosa, dari kaum Merari, beranak:
Sjimri, jang pertama. Sebab, meskipun
sebetulnja bukan anak sulung, tetapi ia
diangkat bapaknja mendjadi kepala.
11 Hilkijahu, jang kedua; Tebaljahu,
jang ketiga; Zekarjahu, jang keempat:
tigabelas orang, anak2 dan saudara2
Hosa.
12 Itulah puak2 pendjaga pintu. Kepala
para gagah-perkasa itu bertugas dalam
kebaktian di Rumah Jahwe, seperti
saudara2 mereka.
13 Mereka membuang undi atas pintu
masing2 menurut keluarganja, baik jang
ketjil maupun jang besar.
14 Untuk pintugerbang timur Sjelemjahu
kena undi. Anaknja memberi nasihat
tertimbang. Orang membuang undi dan
ia kena untuk pintugerbang utara.

1 Tawarikh 26.15–23
15 'Obed-Edom

107

kena undi untuk
pintugerbang selatan, dan anak2nja
untuk gudang2 persediaan.
16 Sjupim dan Hosa kena (undi) untuk
pintugerbang barat serta pintugerbang
Sjaleket, didjalan raja atas, pendjagaan
jang satu berdekatan dengan jang lain.
17 Enam (pendjagaan) setiap hari
disebelah timur, empat setiap hari
disebelah utara, empat setiap hari
disebelah selatan, dan untuk gudang2
persediaan berduaan.
18 Untuk Parpar: empat (pendjagaan)
untuk djalan raja dan dua untuk Parpar.
19 Itulah puak2 para pendjaga pintu
dari kaum Korah dan kaum Merari.
20 Para Levita, saudara2 mereka, jang
mendjaga chazanah Bait-Allah dan
harta-benda jang sutji ialah:
21 Kaum La'edan: kaum Gersjon liwat
La'edan. Kepala2 keluarga La'edan,
orang Gersjon itu, ialah orang Jehiel.
22 Kaum Jehiel: Zetam dan Joel,
saudaranja, mendjaga chazanah Rumah
Jahwe.
23 Dari 'Amram, Jishar, Hebron dan
'Uziel:

1 Tawarikh 26.24–30
24 Sjebuel

108

bin Gersjom bin Musa, jang
mendjadi pembesar chazanah.
25 Saudara2nja liwat Eli'ezer ialah:
Rehabjahu, anaknja; Jesja'jahu,
anaknja; Joram, anaknja; Zikri, anaknja;
Sjelomit, anaknja.
26 Sjelomit itu dan saudara2nja
mendjaga harta-benda sutji, jang telah
dibaktikan oleh radja Dawud, para
kepala keluarga, para pemimpin seribu
dan seratus orang dan para panglima.
27 Mereka telah memberikan
sumbangan bakti dari rampasan
perang dan djarahan untuk mengajakan
Rumah Jahwe.
28 (Merekapun mendjaga) segala
sesuatu, jang telah dibaktikan oleh
Sjemuel, si pelihat, dan oleh Sjaul bin
Kisj, Abner bin Ner dan Joab bin Seruja.
Semua sumbangan bakti diurus oleh
Sjelomit serta saudara2nja.
29 Dari Jishar: Kenanja dan anak2nja
untuk djabatan luar di Israil, selaku
pendaftar dan hakim di Israil.
30 Dari Hebron: Hasjabjahu dan
saudara2nja, seribu tudjuh ratus
orang jang gagah, menjelenggarakan
djawatan2 Israil dibagian barat
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diseberang Jarden dalam segala perkara
Jahwe dan urusan2 radja.
31 Dari Hebron: Jeria, kepala orang2
Hebron. Adapun tentang keturunan
dan keluarga mereka diadakanlah
penjelidikan dalam tahun keempatpuluh
pemerintahan Dawud dan terdapatlah
diantara mereka itu orang2 jang
gagah-perkasa di Ja'ezer Gile'ad.
32 Saudara2nja adalah orang jang
gagah-berani dan berdjumlah duaribu
tudjuh ratus kepala keluarga. Radja
Dawud menugaskan kepada mereka
segala perkara Allah serta Radja pada
orang2 Ruben, Gad dan separuh suku
Menasje.
1 Bani Israil, menurut djumlah.
Kepala2 keluarga, pemimpin
seribu dan seratus orang, pendaftar2.
Mereka mendjalankan djabatan radja
dalam segala perkara puak2, baik jang
masuk maupun jang keluar, bulan demi
bulan, semua bulan tahun. Tiap2 puak
berdjumlah duapuluh empat ribu orang.
2 Puak pertama untuk bulan pertama
dikepalai oleh Jasjobe'am bin Zabdiel,
jaitu puak jang berdjumlah duapuluh
empat ribu orang.
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adalah dari kaum Peres, kepala
para punggawa untuk bulan pertama.
4 Puak bulan jang kedua dikepalai oleh
Dodai dari Ahoh. Ia mengepalai puak,
jang berdjumlah duapuluh empat ribu
orang.
5 Punggawa ketiga untuk bulan ketiga
ialah Benajahu bin Jojada', imam-kepala.
Ia mengepalai puak, jang berdjumlah
duapuluh empat ribu orang.
6 Benajahu itu adalah orang gagahperkasa diantara Ketigapuluh dan
ia mengepalai Ketigapuluh itu serta
puaknja. Anaknja ialah 'Amizabad.
7 Jang keempat untuk bulan keempat
ialah 'Asael, saudara Joab. Anaknja
Zebadja mendjadi penggantinja. Ia
mengepalai puak, jang berdjumlah
duapuluh empat ribu orang.
8 Jang kelima untuk bulan kelima
ialah punggawa Sjamut, orang Zerah.
Ia mengepalai puak, jang berdjumlah
duapuluh empat ribu orang.
9 Jang keenam untuk bulan keenam
ialah 'Ira bin 'Ikesj, dari Tekoa'. Ia
mengepalai puak, jang berdjumlah
duapuluh empat ribu orang.
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ketudjuh untuk bulan ketudjuh
ialah Heles dari Pelon, seorang Binjamin.
Ia mengepalai puak, jang berdjumlah
duapuluh empat ribu orang.
11 Jang kedelapan untuk bulan
kedelapan ialah Sibekai, dari Husja,
orang Zerah. Ia mengepalai puak, jang
berdjumlah duapuluh empat ribu orang.
12 Jang kesembilan untuk bulan
kesembilan ialah Abi'ezer, dari 'Anatot,
dari Binjamin. Ia mengepalai puak, jang
berdjumlah duapuluh empat ribu orang.
13 Jang kesepuluh untuk bulan
kesepuluh ialah Maherai, dari Netofa,
orang Zerah. Ia mengepalai puak, jang
berdjumlah duapuluh empat ribu orang.
14 Jang kesebelas untuk bulan kesebelas
ialah Benaja, dari Pir'aton, seorang
Binjamin. Ia mengepalai puak, jang
berdjumlah duapuluh empat ribu orang.
15 Jang keduabelas untuk bulan
keduabelas ialah Heldai, dari Netofa,
dari 'Otniel. Ia mengepalai puak, jang
berdjumlah duapuluh empat ribu orang.
16 Jang mengepalai suku2 Israil
ialah: Eli'ezer bin Zikri, pembesar
orang2 Ruben; Sjefatjahu bin Ma'aka,
(pembesar) orang2 Sjime'on:
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bin Kemuel, (pembesar)
kaum Levita; Sadok, (pembesar) kaum
Harun;
18 Elihu, seorang saudara Dawud,
(pembesar) Juda; 'Omri bin Mikael,
(pembesar) Isakar;
19 Jisjma'jahu bin 'Obadjahu,
(pembesar) Zebulun; Jerimot bin
'Azriel, (pembesar) Naftali;
20 Hosjea' bin 'Azazjahu, (pembesar)
bani Efraim; Joel bin Pedajahu,
(pembesar) separuh suku Menasje;
21 Jido bin Zekarjahu, (pembesar)
separuh suku Menasje jang lain di
Gile'ad; Ja'aziel bin Abner, (pembesar)
Binjamin;
22 'Azarel bin Jeroham, (pembesar)
Dan. Itulah punggawa2 suku2 Israil.
23 Djumlah orang, jang berumur
duapuluh tahun kebawah, tidak ditjatat
oleh Dawud, sebab Jahwe telah
berdjandji bahwa Israil akan dibuatnja
sebanjak bintang2 dilangit.
24 Joab bin Seruja telah memulai
pembilangan, tetapi tidak
menjelesaikannja, sebab murka
telah menimpa Israil karenanja. Maka
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djumlah itu tidak sampai kepada djumlah
kitab tawarich radja Dawud.
25 Kepala chazanah radja ialah 'Azmawet
bin 'Adiel, dan pengawas persediaan di
ladang, dikota, desa dan mertju ialah
Jonatan bin 'Uzijahu.
26 Kepala kaum pekerdja diladang, jang
mengolah tanah, ialah 'Ezri bin Kelub.
27 Penjelenggara kebun2 anggur ialah
Sjime'i dari Rama dan kepala para
pengurus persediaan anggur dikebun
anggur ialah Zabdi dari Sjefam.
28 Penjelenggara pohon2 zaitun dan
pohon2 besaran, jang ada di Sjefala,
ialah Ba'al-Hanan dari Geder, dan kepala
persediaan minjak ialah Jo'asj.
29 Penjelenggara sapi2, jang merumput
di Sjaron, ialah Sjitrai, orang Sjaron;
penjelenggara sapi2 di lembah2 ialah
Sjafat bin 'Adlai.
30 Penjelenggara unta2 ialah Obil, orang
Ismail; penjelenggara keledai betina
ialah Jehdejahu, orang Meronot.
31 Penjelenggara domba2 ialah Jaziz,
orang Hagar. Mereka semua adalah
pengurus harta-milik radja Dawud.
32 Jonatan, paman Dawud, penasihat,
orang jang berpengertian dan ahli
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Kitab, mengasuh putera2 radja bersama
dengan Jehiel bin Hakmoni.
33 Ahitofel adalah penasihat radja.
Husjai, orang Ark, adalah sahabat radja.
34 Jojada' bin Benajahu dan Ebjatar
mengganti Ahitofel (sebagai penasihat).
Panglima radja ialah Joab.
1 Dawud mengerahkan semua
pemimpin Israil, penghulu2
suku, penghulu2 puak, jang memegang
djabatan radja, pemimpin seribu dan
seratus orang, para pengurus harta-milik
dan kawanan radja serta putera2nja
di Jerusjalem dan lagi para sida2 dan
orang2 jang gagah-perkasa, semua
orang jang gagah-berani.
2 Radja Dawud tegak bertumpu kaki
dan berkata: "Dengarkanlah aku, hai
saudara2ku dan rakjatku! Aku telah
berminat membangun rumah istirahat
untuk peti perdjandjian Jahwe, akan alas
kaki Allah kita, dan telah mengadakan
persiapan2 untuk pembangunan.
3 Tetapi Allah berfirman kepadaku:
'Engkau djangan membangun rumah
bagi namaku, sebab engkau adalah
orang perang dan telah menumpahkan
darah.

28
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Allah Israil, telah memilih aku
dari seluruh keluarga bapakku untuk
mendjadi radja Israil se-lama2nja, sebab
Juda dipilihNja mendjadi pembesar
dan dari Juda telah dipilihNja keluarga
bapakku. Diantara putera2 bapakku
akulah, jang diperkenankanNja mendjadi
radja atas seluruh Israil.
5 Dari sekalian puteraku-Jahwe
menganugerahkan sungguh banjak anak
kepadaku, telah dipilihNja Sulaiman,
puteraku, untuk duduk diatas tachta
keradjaan Jahwe, atas Israil.
6 Iapun telah mendjandjikan kepadaku:
'Sulaiman, puteramu, akan membangun
rumahKu serta pelataran2Ku, sebab
dialah jang telah Kupilih mendjadi
anakKu dan Aku mendjadi bapaknja.
7 Keradjaannja akan Kuteguhkan
selama2-nja, apabila ia dengan tetap
melaksanakan perintah2Ku serta
hukum2Ku seperti sekarang.
8 Dan sekarang, didepan mata seluruh
Israil, djemaah Allah ini, dan didepan
telinga Allah kita, tepatilah dan
indahkanlah segala perintah Jahwe,
Allahmu, agar kamu tetap memiliki tanah
jang baik ini serta dapat mewariskannja
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kepada anak2 sesudah kamu untuk
se-lama2nja.
9 Dan engkau, hai Sulaiman, puteraku,
ketahuilah Allah bapakmu dan
berbaktilah kepadaNja dengan sebulat
hati dan dengan sukahati. Sebab
Jahwe mendugai segala hati dan
mengerti segala rantjangan, jang
direntjanakannja. Apabila engkau
mentjari Dia, maka Ia akan membiarkan
diriNja kauketemukan. Tetapi apabila
engkau meninggalkan Dia, maka engkau
akan ditolakNja se-lama2nja.
10 Lihatlah sekarang! Jahwe telah
memilih engkau, supaja engkau
membangun sebuah rumah mendjadi
tempat sutjiNja. Tetapkanlah hatimu dan
mulailah mengerdjakan itu!"
11 Dawud menjerahkan kepada
Sulaiman, puteranja, bagan Haluan,
Rumah dengan gudang2nja, kamar2
atas dan bilik2 dalam serta ruangan
pemulihan,
12 maupun bagan dari segala sesuatu,
jang terkandung dalam pikirannja,
mengenai pelataran2 Rumah Jahwe
dan segala balai berkeliling, mengenai
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chazanah Bait-Allah dan harta-benda
jang sutji,
13 mengenai puak2 para imam dan
Levita, mengenai penjelenggaraan
kebaktian Rumah Jahwe dan segala
perabot kebaktian Rumah Jahwe,
14 mengenai batang2 emas serta emas
untuk perabot kebaktian masing2,
mengenai batang2 perak untuk segenap
perabot, mengenai perabot kebaktian
masing2:
15 batang2 untuk kandil emas serta
pelita2nja, batang2 emas untuk tiap2
kandil serta pelita2nja, batang2 untuk
kandil perak serta pelitanja, sesuai
dengan penggunaan tiap2 kandil dalam
kebaktian,
16 batang2 perak untuk tiap2 medja
pesadjen dan perak bagi medja2 perak
itu;
17 tritjanggah2, tjerana dan tjerek2
dari emas murni; batang2 untuk piala2
emas, untuk tiap2 piala, batang2 untuk
piala-piala perak, untuk tiap2 piala;
18 batang2 emas jang terbesut
untuk mesbah dupa. (Ia memberinja)
bagan kereta2, Kerub2 emas, jang
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membentangkan sajapnja dan
menudungi peti perdjandjian Jahwe.
19 "Kesemuanja itu diadjarkanNja
kepadaku dengan kitab dari tangan
Jahwe, jaitu seluruh pelaksanaan bagan
itu."
20 Lalu Dawud berkata kepada
Sulaiman, puteranja: "Hendaklah tetap
dan teguh hati! Mulailah bekerdja!
Djangan takut dan tjemas, sebab Jahwe
Allah, Allahku, menjertai engkau. Ia
tak akan mundur daripadamu dan tak
akan meninggalkan dikau sampai segala
pekerdjaan, jang perlu untuk Rumah
Jahwe itu, selesai.
21 Lihatlah, puak2 para imam dan
Levita ada disitu bagi segala kebaktian
Bait-Allah. Dalam segenap pekerdjaan
engkau didampingi sukarelawan jang
mahir untuk segala matjam kebaktian.
Para pemimpin dan segenap rakjatpun
mematuhi titahmu."
1 Maka berkatalah radja Dawud
kepada segenap djemaah:
"Puteraku Sulaiman, satu2nja jang telah
dipilih Allah, masih muda dan lemah,
pada hal pekerdjaan itu besar, sebab

29

1 Tawarikh 29.2–6

119

puri itu bukannja diperuntukkan bagi
manusia, melainkan bagi Jahwe Allah.
2 Dengan segala tenagaku telah
kusediakan untuk Bait Allahku emas
guna perabot emas, perak guna
perabot perak, perunggu guna perabot
perunggu, besi guna perabot besi, kaju
guna perabot kaju, permata krisopas,
permata tatahan, permata berwarna dan
permata pusparagam, maupun ratna
mutumanikam dan banjak pualam.
3 Lagi pula, karena kesukaanku atas
Bait-Allah, maka apa jang milikku sendiri
berupa emas maupun perak, kuberikan
untuk Bait-Allah, selain semuanja jang
telah kusediakan untuk rumah sutji itu:
4 tiga ribu kentar emas dari matjam
emas Ofir dan tudjuh ribu kentar
perak terbesut untuk melapisi dinding
ruangan2nja
5 untuk perabotan emas atau perak
dan bagi segala karja seniman. Siapa
gerangan kini bersedia memenuhkan
tangannja untuk Jahwe?
6 Maka penghulu2 keluarga, para
penghulu suku2 Israil, para pemimpin
seribu dan seratus orang dan para
pendjawat dengan ichlas
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bagi kebaktian Bait-Allah
lima ribu kentar emas, sepuluh ribu
dirham, sepuluh ribu kentar perak,
delapanbelas ribu kentar perunggu dan
seratus ribu kentar besi.
8 Siapa jang mempunjai batu2 permata,
memberikan itu akan harta Rumah
Jahwe kepada Jehiel, orang Gersjon itu.
9 Rakjat bersukatjita atas keichlasan
mereka, sebab dengan sebulat hati
mereka menjumbangkan itu dengan
ichlas kepada Jahwe. Radja Dawudpun
amat sangat bersukatjita.
10 Dawud lalu memudji Jahwe
didepan seluruh djemaah itu, katanja:
"Terpudjilah Engkau, ja Jahwe, Allah
Israil mojang kami dari kekal sampai
kekal.
11 PadaMulah, Jahwe, keluhuran dan
perkasa, kegemilangan, semarak dan
seri. Sebab milikMulah segalanja dilangit
maupun dibumi, bagiMulah, Jahwe,
keradjaan, Engkau jang ulung diatas
se-gala2nja.
12 DaripadaMulah kekajaan dan
kemuliaan, dan semuanja Kaukuasai.
DitanganMulah kuasa dan perkasa,
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semua dibesarkan dan diteguhkan
tanganMu.
13 Dan kini, ja Allah kami, kami
memuliakan Dikau, serta memudji
namaMu jang berseri.
14 Sebab siapakah gerangan aku
ini dan apatah rakjatku ini, maka
kami mempunjai kekuatan untuk
menjumbangkan dengan ichlas sebanjak
itu? DaripadaMulah semuanja itu dan
dari tanganMu sendirilah kami telah
memberikan itu kepadaMu.
15 Sebab dihadapanMu kami ini hanjalah
perantau dan pengembara, seperti para
nenek-mojang kami. Seperti bajang2lah
masa hidup kami didunia ini dan tanpa
harapan.
16 Jahwe, Allah kami, semuanja jang
setjara ber-limpah2 kami sediakan
untuk membangun suatu rumah bagiMu,
bagi namaMu jang kudus, datang
dari tanganMu dan adalah milikMu
seluruhnja.
17 Aku tahu, ja Allahku, bahwa Engkau
mengudji hati dan berkenan akan
kelurusan. Dengan hati jang lurus
semuanja itu telah kusumbangkan
dan kini kulihat, bahwa umat, jang
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hadir disini, dengan ichlas memberikan
sumbangannja kepadaMu pula.
18 Jahwe, Allah Ibrahim, Ishak dan
Israil, nenek-mojang kami, peliharalah
itu senantiasa untuk membentuk
perasaan hati umatMu, dan arahkanlah
hati mereka kepadaMu!
19 Berikanlah hati kepada Sulaiman,
puteraku, hati jang utuh, agar ia
menepati perintah2Mu, kesaksian2
serta penetapan2Mu, dan melaksanakan
semuanja itu serta membangun puri
jang telah kusediakan itu!"
20 Sesudah itu Dawud bertitah kepada
seluruh djemaah: "Pudjilah Jahwe,
Allahmu!" Maka seluruh djemaah
memudji Jahwe, Allah nenek-mojang
mereka. Mereka membungkuk dan
bersudjud dihadapan hadirat Jahwe dan
didepan radja.
21 Mereka mempersembahkan kurban
kepada Jahwe dan pada hari berikutnja
mereka menjampaikan kurban bakar
kepada Jahwe, jaitu seribu lembudjantan, seribu domba-djantan serta
kurban tuangan jang berpaut dengannja,
maupun amat banjak kurban lainnja
untuk seluruh Israil.
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hari itu mereka makan-minum
dihadapan hadirat Jahwe dengan
sukatjita besar dan untuk kedua kalinja
mereka meradjakan Sulaiman, putera
Dawud, dengan mengurapi dia mendjadi
pembesar dan Sadok mendjadi imam.
23 Sulaiman duduk diatas tachta
Jahwe sebagai radja akan ganti Dawud,
ajahnja. Ia berhasil dan seluruh Israil
dengar2an kepadanja.
24 Semua pemimpin dan orang2 jang
gagah-perkasa, djuga segala putera
radja Dawud mengangkat sembah
kepada radja Sulaiman.
25 Adapun Jahwe membuat Sulaiman
teramat besar dihadapan seluruh Israil
dan menganugerahkan kepadanja seri
keradjaan, jang sebelum dia belum
pernah dimiliki radja Israil satu djuapun.
26 Dawud bin Jisjai telah meradjai
seluruh Israil.
27 Lamanja ia meradjai Israil adalah
empatpuluh tahun. Di Hebron ia meradja
selama tudjuh tahun dan di Jerusjalem
selama tigapuluh tiga tahun.
28 Ia mangkat dalam usia landjut, jang
berbahagia, kenjang akan hari, kekajaan
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dan kemuliaan. Sulaiman, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
29 Kisah radja Dawud, jang dahulu dan
jang kemudian, tertulis dalam kisah
Sjemuel, si pelihat, dan didalam kisah
nabi Natan dan didalam kisah Gad, si
pemandang,
30 dengan seluruh pemeritahannja,
perkasaannja serta segala hal-ichwal,
jang mengenai dia sendiri, Israil dan
segala keradjaan negeri2.

2 Tawarikh
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putera Daud,
menguguhkan dirinja dalam
keradjaan. Jahwe, Allahnja, ada sertanja
dan sangat membesarkannja.
2 Sulaiman berbitjara dengan seluruh
Israil, para pemimpin seribu dan seratus
orang, para hakim dan semua penghulu
di Israil serta para kepala keluarga.
3 Maka Sulaiman dan seluruh djemaah
dengannja pergi kebukit angkar di
Gibe'on, sebab disanalah kemah
pertemuan Allah, jang telah dibuat Musa,
hamba Jahwe, digurun.
4 Adapun peti Allah itu telah dinaikkan
Dawud dari Kirjat-Je'arim ketempat,
jang sudah disediakan oleh Dawud.
Sebab ia telah membentangkan sebuah
kemah untuknja di Jerusjalem.
5 Djuga mesbah perunggu, jang telah
dibuat oleh Besalel bin Hur, ada disana
didepan kediaman Jahwe dan disana Ia
ditanjai oleh Sulaiman serta djemaah
itu.
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dihadapan hadirat Jahwe,
Sulaiman naik keatas mesbah perunggu,
didekat kemah pertemuan dan diatasnja
ia menjampaikan seribu kurban bakar.
7 Pada malam itu djuga tampaklah
Allah oleh Sulaiman dan Ia bersabda
kepadanja: "Mohonlah apa jang harus
Kuanugerahkan kepadamu!"
8 Sahut Sulaiman: "Engkau sudah
menaruh rela besar pada Dawud,
ajahku, dan Engkau sudah meradjakan
hambaMu ini akan gantinja.
9 Jahwe, Allah, semoga sabdaMu
kepada Dawud, ajahku, mendjadi
kenjataan sekarang ini. Sebab aku
telah Kauradjakan atas bangsa, jang
banjaknja laksana debu bumi.
10 Anugerahkanlah kepadaku
kebidjaksanaan dan pengetahuan, agar
aku dapat keluar-masuk mengepalai
bangsa ini. Sebab siapakah mampu
menghukumkan umatMu jang besar ini?"
11 Sahut Allah kepada Sulaiman:
"Djustru karena inilah keinginanmu,
jaitu, bahwa bukannja kekajaan,
matabenda, kehormatan maupun hidup
para pembentjimu, jang kaupohon,
bukan pula umur pandjang jang
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kaupohon, melainkan kebidjaksanaan
serta pengetahuanlah, jang kaupohon
bagimu untuk menghukumkan umatKu,
jang engkau telah Kudjadikan radjanja,
12 maka engkau akan diberi
kebidjaksanaan dan pengetahuan.
Tetapi kekajaan, matabenda dan
kehormatanpun akan Kuanugerahkan
kepadamu seperti jang belum pernah
dimiliki radja satupun sebelummu dan
sesudahmu djua tidak pernah lagi akan
dimiliki seorang djuapun."
13 Lalu Sulaiman berangkat dari bukit
angkar di Gibe'on, djauh dari kemah
pertemuan itu, dan ia meradjai Israil.
14 Sulaiman mengumpulkan keretaperang dan kuda, sehingga ia memiliki
seribu empat ratus kereta-perang
dan duabelas ribu ekor kuda, jang
dipondokkannja di-kota2 perkeretaan
dan dekat pada radja di Jerusjalem.
15 Di Jerusjalem radja membuat perak
dan emas djadi sembarangan seperti
batu sadja, dan kaju aras seperti pohon
berangan dibaruh.
16 Kuda2 Sulaiman didatangkan dari
Misrajim dan Kewe. Para tengkulak radja
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mengambilnja dengan harga baku dari
Kewe.
17 Harga pemasukan kereta-perang dari
Mesir ialah enam ratus perak sebuah dan
kuda seratus limapuluh seekor. Dengan
perantaraan mereka, itu diekspor kepada
semua radja orang2 Het dan Aram.
1 (1-18) Sulaiman menjuruh bangun
sebuah rumah bagi nama Jahwe dan
sebuah istana bagi dirinja sendiri.
2 (2-1) Ia mendaftar tudjuhpuluh ribu
kuli dan delapanpuluh ribu pemahat batu
dipegunungan dan tiga ribu enamratus
mandur atas mereka.
3 (2-2) Lalu Sulaiman mengirim
pesan ini kepada Huram, radja Tyrus:
"Berbuatlah seperti anda dahulu
berbuat terhadap ajah beta dengan
mengirimkan kaju aras kepadanja untuk
membangun bagi dirinja sebuah rumah
akan kediamannja.
4 (2-3) Lihatlah, beta tengah
membangun bagi nama Jahwe, Allah
beta, sebuah rumah, untuk disutjikan
kepadaNja, agar dibakar dihadapanNja
dupa jang harum semerbak dan agar
senantiasa ada roti pesadjen, kurban
bakar di pagi dan petang hari, pada
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hari Sabat, pada bulan baru dan
pada hari raya Jahwe, Allah kami. Itu
kan dibebankan kepada Israil untuk
se-lama2nja.
5 (2-4) Rumah, jang tengah beta
bangun itu, haruslah besar, sebab
Allah kami adalah lebih besar daripada
sekalian dewata.
6 (2-5) Siapa gerangan mempunjai
kekuatan untuk membangun rumah
bagiNja? Surga dan surga tertinggi
tidak dapat melingkungi Dia. Dan
siapa gerangan beta ini, maka beta
berani membangun rumah bagiNja,
ketjuali hanja untuk membakar dupa
dihadapanNja?
7 (2-6) Kirimlah sekarang kepada beta
seorang ahli hendak mengerdjakan
emas, perak, perunggu, besi, kain
merah-bungur, kirmizi serta merahungu, dan pandai mengukir, dengan
bantuan para ahli jang ada pada beta
di Juda dan di Jerusjalem dan jang
disediakan oleh Dawud, ajah beta.
8 (2-7) Kirimkanlah kepada beta kaju
aras, kaju saru dan kaju arang dari
Libanon, sebab beta tahu, bahwa
hamba2 anda mahir menebang pohon di
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Libanon itu. Buruh beta akan menjertai
buruh anda.
9 (2-8) Hendaklah disediakan amat
banjak kaju bagi beta, sebab rumah,
jang beta bangun itu, haruslah
besar-menakdjubkan.
10 (2-9) Lihatlah, para blandong jang
menebang pohon2 itu, hendak beta beri
duapuluh ribu kor gandum, duapuluh
ribu kor djelai, duapuluh ribu bat anggur
dan duapuluhribu bat minjak zaitun,
jakni akan bekal buruh anda."
11 (2-10) Huram, radja Tyrus, lalu
menjahut dengan seputjuk surat, jang
dikirimkannja kepada Sulaiman: "Karena
Jahwe mengasihi umatNja, maka anda
telah diangkatNja mendjadi radjanja."
12 (2-11) Kata Huram: "Terpudjilah
Jahwe, Allah Israil, jang membuat langit
dan bumi! Ia telah menganugerahkan
kepada radja Dawud seorang putera
bidjaksana, jang berpengetahuan,
jang arif dan berpengertian, untuk
membangun sebuah rumah bagi Jahwe
dan sebuah istana bagi dirinja sendiri.
13 (2-12) Bersama ini beta mengirim
kepada anda seorang ahli tjakap, jang
berpengertian, jakni Huram-Abi,
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anak seorang wanita dari
keturunan Dan, bapaknja seorang Tyrus.
Ia mahir mengerdjakan emas dan perak,
perunggu, besi, batu dan kaju, kain
merah-bungur, merah-ungu, busana
dan kirmizi serta segala matjam ukiran,
dan lagi ia mampu menemukan setiap
rentjana, jang ditugaskan kepadanja,
ber-sama2 dengan ahli anda serta ahli
tuanku Dawud, ajahanda.
15 (2-14) Gandum dan djelai, minjak
zaitun dan anggur, jang anda djandjikan
itu, hendaklah tuanku kirimkan sekarang
kepada hamba2nja.
16 (2-15) Kami akan menebang pohon2
dipegunungan Libanon sebanjak jang
diperlukan anda dan akan merakit itu
melalui laut ke Jafa kepada anda. Lalu
dapatlah anda naikkan ke Jerusjalem.
17 (2-16) Sulaiman mendaftar semua
orang perantau dinegeri Israil, sesudah
tjatjah-djiwa jang telah diadakan oleh
Dawud, ajahnja. Maka terdapatlah
seratus limapuluh tiga ribu orang.
18 (2-17) Dari antara mereka itu
tudjuhpuluh ribu didjadikannja kuli dan
delapan puluh ribu orang didjadikannja
pemahat batu dipegunungan, tiga ribu
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enam ratus orang mendjadi mandor
untuk mempekerdjakan rakjat.
1 Sulaiman mulai membangun Rumah
Jahwe di Jerusjalem diatas gunung
Moria, jang telah diperlihatkan kepada
Dawud, ajahnja, ditempat, jang telah
disediakan Dawud, jakni dipenebahan
Ornan, orang Jebus.
2 Ia mulai membangun dalam bulan
kedua, tanggal dua, tahun keempat
pemerintahannja.
3 Inilah apa jang ditetapkan Sulaiman
bagi pembangunan Bait-Allah:
pandjangnja enampuluh hasta, menurut
ukuran hasta jang lama, dan lebarnja
duapuluh hasta.
4 Haluan, jang melandjutkan budjur
maupun lintang rumah itu, pandjangnja
duapuluh hasta dan tingginja duapuluh
hasta. Didalam disalutnja dengan emas
tahir.
5 Ruang besar disampul dengan kaju
saru, lalu disalut dengan emas baik
dan diatas itu ia memasang palam dan
rangkaian bunga2an.
6 (3-5) Rumah itu diberi bertatahkan
permata2 jang indah akan perhiasan.
Emasnja adalah emas dari Perwaim.
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disampulnja Rumah, balok2,
ambang2 dinding2 dan pintu2nja dengan
emas dan dinding2 itu diberi berukiran
Kerub2.
8 Lalu dibuatnja ruang kudus-mukadas,
jang melandjutkan budjur Rumah
itu. Pandjangnja duapuluh hasta dan
lebarnja duapuluh hasta. Ruang itu
disampulnja dengan emas tahir, seberat
enam ratus kentar.
9 Untuk pasak2 diperlukannja emas
seberat limapuluh misjkal. Djuga bilik2
atas disampulnja dengan emas.
10 Didalam ruang kudus-mukadas
dibuatnja dua Kerub, karja tuangan,
jang disalut dengan emas.
11 Sajap2 Kerub pandjangnja duapuluh
hasta. Sajap jang satu, jang menjentuh
dinding Rumah, lima hasta pandjangnja,
dan sajap jang lain lima hasta
pandjangnja dan menjentuh sajap Kerub
jang lain.
12 Sajap Kerub jang lain itu lima hasta
pandjangnja dan menjentuh dinding
rumah, dan sajapnja jang lain lima hasta
pandjangnja dan menjentuh sajap Kerub
jang satu.

2 Tawarikh 3.13–4.2
13 Sajap2
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Kerub jang terbentang itu
pandjangnja duapuluh hasta. Kerub2 itu
sendiri berdiri tegak. Mukanja menudju
kedalam.
14 Tabir dibuatnja dari kain merah-ungu
dan merah-bungur, kirmizi dan busana
disulami dengan Kerub2.
15 Didepan Rumah itu dibuatnja dua
turus jang pandjangnja tigapuluh hasta.
Mal2 diatas udjungnja berukuran lima
hasta.
16 Didalam Kediaman dibuatnja
rangkaian2 bunga2an, jang ditaruhnja
diatas udjung turus2. Dibuatnja pula
seratus buah delima, jang ditaruhnja
pada rangkaian2 itu.
17 Adapun turus2 itu ditegakkannja
didepan Balai, jang satu disebelah kanan
dan jang lain disebelah kiri. Jang kanan
dinamakannja "Jakin" dan jang kiri
"Bo'az".
1 Ia membuat suatu mesbah
perunggu jang pandjangnja
duapuluh hasta, lebarnja duapuluh hasta
dan tingginja sepuluh hasta.
2 Ia membuat djuga "Laut" itu dari
logam tuangan. (Garis tengahnja) dari
bibir jang satu kebibir jang lain sepuluh

4

2 Tawarikh 4.3–7
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hasta dan ia adalah bundar-bulat.
Tingginja lima hasta; seutas benang
sepandjang tigapuluh hasta mengukur
lingkarnja.
3 Dibawahnja berkeliling sama sekali
ada sesuatu jang serupa dengan sapi2,
sepuluh ekor sehasta, jang melingkari
"Laut" itu berkeliling.
4 (Laut) itu berdiri atas duabelas
sapi, tiga jang mengarah keutara, tiga
kebarat, tiga keselatan dan tiga ketimur.
"Laut" itu ada diatasnja dan buntut
mereka semua mengarah kedalam.
5 Tebalnja sepelempap, bibirnja
berbentuk bibir piala, seperti kelopak
bakung. Ia dapat memuat tiga ribu bat.
6 Lagi dibuatnja sepuluh kantjah,
lima buah ditaruhnja disebelah kanan
dan lima buah disebelah kiri, untuk
pembasuhan. Didalamnja potongan2
kurban bakar dikumbah. "Laut" itu
diperuntukkan bagi pembasuhan para
imam.
7 Ia membuat kesepuluh kandil emas
menurut peraturan, lalu ditaruhnja
didalam Balai, lima buah disebelah
kanan dan lima buah disebelah kiri.

2 Tawarikh 4.8–14
8 Ia
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membuat pula sepuluh medja, jang
ditempatkannja didalam Balai itu, lima
buah disebelah kanan dan lima buah
disebelah kiri. Lagi dibuatnja seratus
tjerana dari emas.
9 Ia membuat pelataran para
imam maupun pelataran besar dan
pintugerbang untuk pelataran besar
itu. Daun2 pintu disalutnja dengan
perunggu.
10 Adapun "Laut" itu ditaruhnja
disebelah kanan (baitullah), dibarat
daja.
11 Dan lagi Huram membuat periuk,
sodok dan tjerana. Demikianlah Huram
menjelesaikan segala pekerdjaan, jang
harus dibuatnja pada Rumah Jahwe
untuk radja Sulaiman:
12 Dua turus, lapik2 untuk mal2 diatas
udjung kedua turus itu; kedua anjaman
untuk mematami lapik2 mal2, jang ada
diatas udjung turus itu;
13 keempat ratus buah delima untuk
kedua anjaman, dua djadjar buah delima
pada tiap2 anjaman;
14 tjagak2 itu dan kantjah2 pada
tjagak2 itu;

2 Tawarikh 4.15– 22
15 satu
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"Laut" dan duabelas sapi
dibawah "Laut" itu;
16 periuk, sodok dan tritjanggah itu dan
segala perabotannja, jang dibuat oleh
Huram-Abi bagi Sulaiman untuk Rumah
Jahwe dari perunggu jang digilap.
17 Kesemuanja itu dituangnja dibaruh
sungai Jarden, para arungan Adama,
antara Sukot dan Sereda.
18 Sulaiman membuat segala perabot
itu dalam djumlah jang banjak, sebab
beratnja perunggu itu tidak dihitung.
19 Selandjutnja Sulaiman membuat
djuga segala perabot lainnja didalam
Bait-Allah, jakni: mesbah keemasan,
medja2 dengan roti pesadjen diatasnja,
20 kandil2 serta pelita2nja dari emas
tua untuk dinjalakan menurut peraturan
didepan Kediaman,
21 dan lagi bunga2an, pelita serta
gunting2 dian dari emas, jakni dari emas
djati,
22 dan djuga pisau2, tjerana, periuk,
perukupan dari emas tua. Adapun
pintu masuk Rumah, jaitu pintu2 dalam
kudus-mukadas dan pintu2 Rumah
untuk Balai itu (dibuatnja) dari emas.

2 Tawarikh 5.1–6
1 Maka
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selesailah segala pekerdjaan,
jang dikerdjakan pada Rumah Jahwe
oleh radja Sulaiman. Lalu ia membawa
kedalam sumbangan bakti Dawud,
ajahnja, dan perak, emas dan benda2
lainnja ditaruhnja dalam chazanah
Bait-Allah.
2 Maka Sulaiman mengerahkan kaum
tua2 Israil, semua kepala suku, semua
penghulu keluarga di Jerusjalem, untuk
menaikkan peti perdjandjian Jahwe dari
Kota Dawud, jakni Sion.
3 Maka berhimpunlah semua orang
Israil pada radja pada hari raya, jaitu
bulan ketudjuh.
4 Setelah kaum tua2 datang, para
Levita lalu mengangkat peti itu
5 dan menaikkan peti, kemah
pertemuan dan segala perabot sutji,
jang ada didalamnja. Para imamLevitalah jang menaikkan kesemuanja
itu.
6 Radja Sulaiman dan seluruh himpunan
Israil, jang hadir padanja dihadapan peti
itu, mempersembahkan kurban domba
dan sapi jang tak terbilang dan tak
tepermanai banjaknja.

5

2 Tawarikh 5.7–12
7 Lalu
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para imam membawa peti
perdjandjian Jahwe ketempatnja
kedalam Kediaman itu, didalam Kudusmukadas, dibawah sajap2 Kerub2
itu.
8 Kerub2 itu membentangkan sajapnja
atas peti dan melingkupi peti dan
gandar2nja,
9 sehingga udjung2 kelihatan dari Jang
Kudus didepan Kediaman itu, tetapi dari
luar tidak kelihatan. Itu ada disitu hingga
hari ini.
10 Didalam peti itu tak ada sesuatupun,
selain kedua loh, jang telah ditaruh
Musa disana digunung Horeb, (jaitu loh
perdjandjian), jang telah diikat Jahwe
dengan bani Israil, ketika mereka keluar
dari Mesir.
11 Ketika para imam keluar dari Jang
Kudus - semua imam jang terdapat
disitu, telah menjutjikan dirinja, tanpa
menghiraukan giliran puak2nja.
12 Para Levita penjanji selengkapnja:
Asaf, Heman dan Jedutun, anak2nja
dan saudara2nja, berdandanan busana
dan berdiri dengan tjeratjap, dandi
dan ketjapi disebelah timur mesbah.

2 Tawarikh 5.13–6.4
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Disamping mereka ada seratus duapuluh
imam jang meniup nafiri.
13 Se-akan2 satu suaralah, ketika
para peniup nafiri dan para penjanji
ber-sama2 memperdengarkan dirinja
untuk memuliakan serta memudji Jahwe
dan mengangkat suara dengan iringan
nafiri, tjeratjap dan alat2 musik serta
memudji Jahwe: "Sebab Ia baik, sebab
kerelaanNja kekal se-lama2nja - maka
awan memenuhi Rumah Jahwe,
14 sehingga para imam karena awan
itu tidak dapat melandjutkan kebaktian,
sebab kemuliaan Jahwe memenuhi
Bait-Allah.
1 Maka Sulaiman berkata: "Jahwe
telah memutuskan untuk mendiami
awan kelam,
2 maka aku sudah membangun rumah
jang berseri bagiMu, suatu kediaman,
dimana Engkau tinggal se-lama2nja".
3 Lalu radja berpaling dan memberkati
seluruh djemaah Israil, sementara
seluruh djemaah Israil berdiri.
4 Ia berkata: "Terpudjilah Jahwe, Allah
Israil, jang dengan tanganNja telah
memenuhi apa jang telah disabdakan

6

2 Tawarikh 6.5–10
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mulutNja kepada ajahanda Dawud
dengan berkata:
5 'Semendjak hari Aku menghantar
umatKu keluar dari Mesir, Aku belum
pernah memilih kota satupun dari antara
suku2 Israil untuk dibangun disitu
suatu rumah, supaja namaKu tinggal
didalamnja, dan tidak Kupilih seorang
djuapun, untuk mendjadi pembesar atas
Israil, umatKu.
6 Hanja Jerusjalem telah Kupilih, agar
namaKu berada disitu, dan Dawud telah
Kupilih untuk memimpin umatKu, Israil'.
7 Ajahanda Dawud telah berniat
membangun rumah untuk nama Jahwe,
Allah Israil,
8 tetapi Jahwe telah bersabda
kepadanja: 'Engkau telah berniat
membangun rumah untuk namaKu dan
baiklah niatmu itu.
9 Hanja bukannja engkaulah jang akan
membangun rumah itu, melainkan
puteramu, jang akan berpantjar dari
pinggangmu. Dia itulah jang akan
membangun rumah itu untuk namaKu'.
10 Dan Jahwe telah menepati sabda,
jang sudah dikatakanNja. Sebab aku
sudah menggantikan ajahanda Dawud

2 Tawarikh 6.11– 15
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dan aku duduk diatas tachta Israil,
sebagaimana telah disabdakan Jahwe.
Lagi pula aku sudah membangun rumah
itu untuk nama Jahwe, Allah Israil
11 serta menaruh disitu peti, dimana
berada perdjandjian Jahwe, jang telah
diikatNja dengan bani Israil.
12 Sesudah itu Sulaiman berdiri
dihadapan mesbah Jahwe, dimuka
seluruh djemaah Israil. Ia menadahkan
tangannja.
13 Adapun Sulaiman telah mendirikan
suatu panggung perunggu, jang
ditaruhnja di-tengah2 pelataran,
lima hasta pandjangnja, lima hasta
lebarnja dan tiga hasta tingginja. Ia
berdiri diatasnja, lalu berlutut didepan
mata seluruh djemaah Israil dengan
menadahkan tangannja kelangit.
14 Lalu katanja: "Jahwe, Allah Israil,
dilangit diatas dan dibumi dibawah
tidak ada Allah seperti Engkau, jang
setia pada perdjandjian dan kerelaan
bagi hamba2Mu, jang dengan segenap
hatinja berdjalan dihadapan hadiratMu.
15 Engkau sudah menepati kepada
ajahanda Dawud apa jang sudah
Kausabdakan kepadanja. Dan apa jang

2 Tawarikh 6.16– 20
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disabdakan mulutMu, sudah dipenuhi
tanganMu pada hari ini djua.
16 Dan sekarang, Jahwe, Allah Israil,
tepatilah djuga kepada hambaMu
Dawud, ajahanda, apa jang sudah
Kausabdakan kepadanja, jakni: "Tidak
pernah seorangpun dari keturunanmu
akan disingkirkan dari hadapan
hadiratKu, hingga tidak duduk diatas
tachta Israil, asal anak2mu mendjaga
djalan hidupnja dan berdjalan didalam
TauratKu, sebagaimana engkau telah
berdjalan dihadapan hadiratKu'.
17 Dan sekarang, Jahwe, Allah
Israil, semoga sabdaMu, jang sudah
Kaukatakan kepada hambaMu, Dawud,
dibenarkan.
18 Akan tetapi, sungguhkah Allah tinggal
pada manusia diatas bumi? Malah surga
dan surga tertinggi itu tidak dapat
melingkungi Engkau, apapula rumah,
jang kubangun ini!
19 Indahkanlah doa hambaMu ini dan
permohonannja, ja Jahwe, Allahku, dan
dengarkanlah seruan serta doa jang
dipandjatkan hambaMu ini.
20 Semoga mataMu siang-malam
terbuka akan rumah ini, akan tempat,

2 Tawarikh 6.21– 25
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dimana menurut sabdaMu namaMu akan
berada untuk mendengarkan doa, jang
dipandjatkan hambaMu ditempat ini
kepadaMu.
21 Dengarkanlah permohonan hambaMu
serta umatMu Israil, bila mereka berdoa
kepadaMu ditempat ini. Engkau, jang
mendengar ditempat kediamanMu,
disurga, dengarkanlah dan ampunilah.
22 Seandainja seseorang berdosa
kepada sesamanja, jang lalu
mempersumpahkan dia dan ia
datang untuk bersumpah dihadapan
mesbahMu didalam rumah ini,
23 maka sudilah Engkau disurga
mendengar dan bertindak serta
menghakimi hamba2Mu itu. Balaslah
si djahat dengan membalikkan
kelakuannja diatas kepalanja sendiri;
tetapi njatakanlah tak bersalah si djudjur
dan balaslah dia sekadar kedjudjurannja.
24 Apabila umatMu Israil dihantam oleh
seteru, karena mereka telah berdosa
terhadapMu, tetapi mereka lalu berbalik,
memudji namaMu dan berdoa serta
bermohon dirumah ini,
25 maka sudilah Engkau mendengar
disurga dan mengampuni dosa umatMu

2 Tawarikh 6.26– 29
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Israil serta memulangkan mereka
ketanah, jang sudah Kauanugerahkan
kepadanja dan kepada nenek-mojangnja.
26 Apabila langit tertutup dan tiada
hudjan lagi, karena mereka telah
berdosa terhadapMu, tetapi mereka
lalu berdoa ditempat ini dan memudji
namaMu serta berbalik dari dosa
mereka, karena Engkau merendahkan
mereka,
27 maka sudilah Engkau mendengar
disurga dan mengampuni dosa hambaMu
dan dosa umatMu Israil - sebab Engkau
mengadjar djalan baik, jang harus
mereka djalani - serta memberikan
lagi hudjan atas negeriMu, jang sudah
Kauanugerahkan akan pusaka kepada
umatMu.
28 Apabila dinegeri itu ada kelaparan,
wabah sampar, hama mentek atau
hama putih, belalang atau pelesit; bila
seterunja melingkari salah satu dari
pintugerbangnja, atau suatu bala atau
wabah ada dinegeri ini,
29 dan bila lalu seorang dari umatMu
Israil, karena hatinja remuk-redam,
berdoa dan bermohon serta menadahkan
tangannja kearah rumah ini,

2 Tawarikh 6.30– 33
30 maka
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sudilah Engkau mendengar
disurga, tempat kediamanMu, dan
mengampuni (mereka) serta membalas
masing2 sekedar tingkah-lakunja Engkau tahu akan hatinja, sebab
hanja Engkaulah, jang tahu akan hati
anak-manusia. 31 Maka mereka akan takut kepadaMu
dan berdjalan didjalanMu selama
mereka hidup dalam tanah jang sudah
Kauanugerahkan kepada nenek-mojang
kami.
32 Dan bila malah seorang asing, jang
bukan dari umatMu, datang dari negeri
jang djauh karena namaMu jang besar
itu, karena tanganMu jang kuat dan
lenganMu jang terentang - mereka
datang untuk berdoa dalam rumah ini 33 maka sudilah Engkau mendengar
disurga, tempat kediamanMu, dan
mengabulkan, apa jang diminta orang
asing kepadaMu, supaja segala bangsa
didunia ini tahu akan namaMu dan
takut kepadaMu seperti umatMu Israil,
dan supaja mereka mengakui, bahwa
namaMu telah disebut atas rumah, jang
sudah kubangun ini.

2 Tawarikh 6.34– 38
34 Djika
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umatMu keluar untuk
bertempur dengan seterunja didjalan,
jang telah Kausuruh kepadanja, dan
mereka lalu berdoa kepadaMu dengan
berkiblat kekota, jang sudah Kaupilih ini,
serta kerumah, jang sudah kubangun
untuk namaMu,
35 maka sudilah mendengarkan disurga
doa serta permohonan mereka dan
memberi mereka haknja.
36 Djika mereka berdosa terhadapMu
- sebab tiada seorangpun jang tidak
berdosa - dan Engkau lalu memurkai
mereka serta menjerahkan mereka
kepada seteru, sehingga mereka
diasingkan sebagai tawanan kenegeri,
jang djauh atau dekat,
37 dan djika mereka dinegeri dimana
mereka diasingkan, menarik itu kehati
dan lalu berbalik serta bermohon
kepadaMu dinegeri perasingannja seraja
berkata: 'Kami sudah berdosa, kami
sudah bersalah, kami sudah berdjahat',
38 dan mereka berbalik kepadaMu
dengan segenap hati dan segenap djiwa
dinegeri seteru jang mengasingkan
mereka itu, dan mereka berdoa
kepadaMu dengan berkiblat kenegeri

2 Tawarikh 6.39–7.1
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mereka, jang sudah Kauanugerahkan
kepada nenek-mojang mereka, dan
kekota, jang telah Kaupilih, serta
kerumah, jang sudah kubangun,
39 maka sudilah mendengarkan
disurga, tempat kediamanMu, doa serta
permohonan mereka dan sudi memberi
mereka haknja. Ampunilah umatMu
dosa2nja terhadapMu.
40 Dan sekarang, ja Allahku, semoga
mataMu terbuka dan telingaMu
mengindahkan doa ditempat ini.
41 Dan sekarang, "Bangkitlah kiranja
Jahwe Allah, silakan ketempat
istirahatMu, Engkau dan peti
kekuatanMu. Hendaklah imam2Mu, ja
Jahwe Allah, berdandanan keselamatan,
dan para mursjidMu bersukatjita karena
bahagianja!"
42 Jahwe, Allah, djanganlah Kautolak
wadjah Jang Kauurapi; ingatlah
kerelaanMu kepada Dawud, hambaMu!"
1 Setelah Sulaiman selesai
memandjatkan doanja, turunlah api
dari langit dan makan habis kurban bakar
dan kurban sembelihan. Kemuliaan
Jahwe memenuhi Rumah itu.
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2 Tawarikh 7.2–7
2 Para
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imam tidak dapat memasuki
Rumah Jahwe, sebab kemuliaan Jahwe
memenuhi Rumah Jahwe.
3 Semua bani Israil melihat api turun
dan kemuliaan Jahwe melajang diatas
Rumah itu. Mereka bersudjud dilantai,
menjembah dan memudji Jahwe:
"Sebab Ia baik, sebab kerelaanNja kekal
se-lama2nja'!"
4 Radja dan seluruh rakjat
mempersembahkan kurban dihadapan
hadirat Jahwe.
5 Radja Sulaiman menjembelih akan
kurban duapuluh ribu sapi dan seratus
duapuluh ribu domba. Demikianlah
Bait-Allah ditahbiskan oleh radja dan
seluruh rakjat.
6 Para imam berdiri pada tempatnja
dan djuga para Levita dengan alat2
musik mereka, jang dibuat radja Dawud
guna mengiringi pudjian Jahwe: "Sebab
kerelaanNja kekal se-lama2nja". Lagu
pudji Dawud dibawakan mereka itu.
Berdampingan dengan mereka para
imam meniup nafiri dan seluruh Israil
berdiri tegak.
7 Sulaiman menjutjikan djuga bagian
tengah pelataran didepan Rumah Jahwe,

2 Tawarikh 7.8–11
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karena disitulah ia mesti menjampaikan
kurban bakar dan lemak kurban sjukur.
Sebab mesbah perunggu, jang sudah
dibuat Sulaiman, terlalu ketjil untuk
menampung kurban bakar, persembahan
dan lemak.
8 Pada waktu itu Sulaiman dan sertanja
djuga segenap Israil - sungguh suatu
djemaah jang amat besar - (jang
datang) dari tempat masuk Hamat
sampai keanak-sungai Mesir, tudjuh hari
lamanja mengadakan perajaan itu.
9 Pada hari kedelapan mereka
mengadakan himpunan meriah, sebab
pentahbisan mesbah dirajakan tudjuh
hari lamanja, dan perajaan itupun tudjuh
hari pula lamanja.
10 Pada tanggal duapuluh tiga bulan
ketudjuh ia menjuruh rakjat pulang
kekemahnja masing2 dengan sukatjita
dan senang hati atas segala kebaikan,
jang sudah diperbuat Jahwe untuk
Dawud, Sulaiman dan untuk Israil,
umatNja.
11 Setelah Sulaiman menjelesaikan
Rumah Jahwe dan istananja, dan segala
sesuatu, jang suka dibuatnja dalam
Rumah Jahwe dan didalam rumahnja

2 Tawarikh 7.12– 17
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sendiri, sudah dilaksanakannja dengan
baik2,
12 nampaklah Jahwe kepadanja
dimalam hari dan bersabda kepadanja:
"Aku telah mendengar doamu dan
tempat inipun telah Kupilih bagiKu
mendjadi rumah kurban.
13 Apabila Aku menutup langit dan
tiada hudjan lagi; apabila Aku mengirim
wabah sampar atas umatKu,
14 dan (dalam pada itu) umatKu,
atas mana namaKu telah diserukan,
merendahkan dirinja, berdoa serta
mentjari wadjahKu dan berbalik dari
djalannja jang durdjana, nistjaja
Aku akan mendengarkannja disurga,
mengampuni dosa2nja dan memulihkan
tanahnja.
15 Kini mataKu akan terbuka dan
telingaKupun akan mengindahkan doa
ditempat ini.
16 Kini Aku telah memilih dan
menjutjikan Rumah ini, supaja namaKu
berada disitu se-lama2nja; mataKu dan
hatiKu senantiasa akan berada disana.
17 Mengenai engkau sendiri: djika
engkau berdjalan dihadapan hadiratKu,
sebagaimana Dawud ajahmu telah

2 Tawarikh 7.18– 21
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berdjalan, sehingga engkau berbuat
selaras dengan segala sesuatu jang telah
Kuperintahkan kepadamu; djika engkau
menepati ketetapan2 dan hukum2Ku,
18 nistjaja Aku akan meneguhkan
tachta keradjaanmu, sebagaimana telah
Kusabdakan kepada ajahmu, tatkala Aku
berkata kepadanja: 'Dari wangsamu tak
pernah seorangpun akan disingkirkan
dari tachta Israil'.
19 Tetapi djika kalian berpaling
daripadaKu, djika kalian meninggalkan
ketetapan2 dan perintah2Ku, jang sudah
Kutaruh dihadapan kalian, melainkan
pergi berbakti kepada dewa2 lainnja
serta menjembah mereka,
20 nistjaja mereka akan Kuusir dari
negeriKu, jang telah Kuanugerahkan
kepada mereka; nistjaja Rumah ini,
jang sudah Kusutjikan untuk namaKu,
akan Kutolak dari hadapan wadjahKu
dan akan Kudjadikan suatu sindiran dan
suatu tjatjian diantara segala bangsa.
21 Dan Rumah, jang seharusnja mulia
itu, siapapun djua jang liwat disitu
akan ter-tjengang2. Dan kalau orang
bertanja, mengapa Jahwe telah berbuat
demikian dengan negeri dan Rumah ini,

2 Tawarikh 7.22–8.6
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djawab orang: 'Karena mereka
telah meninggalkan Jahwe, Allah
nenek-mojang mereka, jang sudah
menghantar mereka keluar dari negeri
Mesir, dan karena mereka sudah berpaut
kepada dewa2 lain serta berbakti
kepada mereka; dari sebab itu Ia telah
mendatangkan segala bentjana ini atas
mereka'."
1 Pada achir keduapuluh tahun,
selama Sulaiman membangun
Rumah Jahwe dan istananja,
2 maka kota2, jang telah diberikan
Huram kepada Sulaiman, dibangun
kembali oleh Sulaiman dan bani Israil
didudukkannja didalamnja.
3 Sulaiman lalu pergi ke Hamat-Soba
dan menggagahi itu.
4 Dibangunnja kembali pula Tadmor
digurun dan segala kota pangkalan, jang
telah dibangunnja dinegeri Hamat.
5 Djuga Bet-Horon-Atas dan Bet-HoronBawah, kota2 berbenteng, bertembok
dan dengan pintugerbang serta palang
pintu dibangunnja pula;
6 demikianpun Ba'alat dan segala
kota pangkalan, kepunjaannja, kota2
perkeretaan dan perkudaan, dan segala
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idam2an pembangunan Sulaiman di
Jerusjalem, dipegunungan Libanon dan
disegala negeri, jang dikuasainja.
7 Segala sisa orang2 Het, Amor, Periz,
Hiw dan Jebus, jang bukan bani Israil,
8 keturunan mereka, jang ketinggalan
dinegeri sesudah mereka dan jang tidak
dilenjapkan oleh bani Israil, dikerahkan
Sulaiman untuk pekerdjaan paksa jang
berat; pada hari ini masih demikian
halnja.
9 Tetapi dari antara bani Israil tak
seorangpun didjadikan budak oleh
Sulaiman. Mereka mendjadi peradjurit
dan hulubalangnja, djedjenangnja,
punggawa perkeretaan dan perkudaan.
10 Inilah punggawa para wali radja
Sulaiman, sedjumlah duaratus
limapuluh, jang mengawasi rakjat itu.
11 Puteri Fare'on dinaikkan Sulaiman
dari Kota Dawud kerumahnja, jang
dibangunnja bagi dia. Sebab pikirnja:
"Tidak bolehlah seorang isteriku tinggal
dirumah Dawud, radja Israil, sebab
sutjilah tiap2 tempat, kemana peti Jahwe
telah masuk".
12 Adapun Sulaiman menjampaikan
kurban bakar kepada Jahwe diatas

2 Tawarikh 8.13– 16

31

mesbah Jahwe, jang telah dibangunnja
didepan Haluan itu,
13 menurut peraturan hari mengenai
kurban bakar, sesuai dengan perintah
Musa tentang hari Sabat, bulan baru,
ketiga perajaan tahunan, jakni pada
perajaan roti tak beragi, pada perajaan
Pekan, dan pada perajaan pondok
daun2.
14 Menurut hukum Dawud, ajahnja,
maka puak2 para imam diberinja
tugasnja dalam kebaktian dan para
Levita (diberinja) kewadjibannja untuk
memuliakan (Jahwe) dan bergilirbakti
didekat para imam menurut peraturan
hari; dan lagi para pendjaga pintu
menurut puaknja masing2 pada tiap2
pintu. Sebab demikianlah perintah
Dawud, pesuruh Allah itu.
15 Dan itu tidak menjimpang sedikitpun
dari pada perintah2 radja mengenai
para imam dan Levita, malah berkenaan
dengan harta-bendapun tidak.
16 Maka seluruh karja Sulaiman, jang
hingga pendasaran Rumah Jahwe hanja
disediakan sadja, sempurnalah sudah,
ketika Rumah Jahwe diselesaikannja.
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Sulaiman pergi ke EsjonGeber dan Elat ditepi laut dinegeri
Edom.
18 Huram mengirimkan beberapa
kapal dan anak-buah, jang mengenal
laut, kepadanja dengan perantaraan
hamba2nja. Bersama dengan anakbuah Sulaiman mereka berlajar ke
Ofir, mengambil dari sana empat ratus
limapuluh kentar emas dan membawanja
kepada radja Sulaiman.
1 Ratu Sjeba telah mendengar
kabar mengenai Sulaiman. Maka ia
datang mentjobai dia dengan pelbagai
teka-teki di Jerusjalem dengan pengiring
jang amat besar, dengan unta2, jang
bermuatan wangi2an dan amat banjak
emas dan permata. Ia menghadap
Sulaiman dan mengadjukan kepadanja
segala isi hatinja.
2 Tetapi Sulaiman tahu mendjawab
segala persoalannja. Dan bagi Sulaiman
tak sesuatupun sedemikian tersembunji,
sehingga ia tidak tahu mendjawabnja.
3 Ketika ratu Sjeba menjaksikan
kebidjaksanaan Sulaiman itu dan djuga
rumah jang sudah dibangunnja,
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dimedjanja, peri duduk
para pendjawatnja, pelajanan para
hamba serta pakaian mereka, pendjawat
minuman dan kurban bakar, jang
disampaikannja di Rumah Jahwe, maka
sangat ter-tjengang2lah ia.
5 Ia berkata kepada radja: "Sungguh
benarlah kabar jang telah beta dengar
dinegeri beta tentang anda dan tentang
kebidjaksanaan anda.
6 Beta tidak mau pertjaja akan
mereka, sampai beta sendiri datang
dan menjaksikan dengan mata
kepala sendiri. Dengan sesungguhnja,
separuhnja dari kebidjaksanaan anda
jang besar itu belum djuga diberitahukan
kepada beta. Anda melampaui kabar,
jang telah beta dengar!
7 Berbahagialah para isteri anda,
berbahagialah para hamba anda disini,
jang terus boleh berdiri dihadapan anda
dan mendengar kebidjaksanaan anda!
8 Terpudjilah Jahwe, Allah anda, jang
berkenan pada anda, sehingga Ia
mendudukkan anda diatas tachtaNja
sebagai radja bagi Jahwe, Allah anda.
Karena Allah anda mengasihi Israil
dan mau mempertetapkannja untuk
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se-lama2nja, maka Ia mengangkat
anda djadi radjanja untuk mendjalankan
hukum dan keadilan".
9 Maka ia menjampaikan kepada radja
seratus duapuluh kentar emas dan amat
banjak wangi2an dan permata. Tidak
pernah berada wangi2an sebanjak, jang
disampaikan ratu Sjeba kepada radja
Sulaiman.
10 Djuga anak-buah Huram dan anakbuah Sulaiman, jang mengangkat emas
dari Ofir, membawa pula kaju arang dan
permata.
11 Dari kaju arang itu radja membuat
langkan untuk Rumah Jahwe dan untuk
istana dan lagi ketjapi dan dandi untuk
biduan. Jang sedemikian itu dahulu
belum pernah terlihat dinegeri Juda.
12 Sebaliknja, radja Sulaiman
menjampaikan kepada ratu Sjeba, apa
sadja jang diinginkannja dan dimintanja,
belum terhitung, apa jang dibawa (ratu
sendiri) kepada radja. Lalu dia itu
minta diri dan kembali bersama dengan
pengiringnja kenegerinja.
13 Adapun berat emas, jang dalam
tempo satu tahun datang kepada
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Sulaiman, adalah enamratus enampuluh
enam kentar emas,
14 belum lagi terhitung, apa jang datang
dari kapal2 Tarsjisj dan para tengkulak
importir. Djuga semua radja Arab dan
para adipati negeri mendatangkan emas
dan perak kepada Sulaiman.
15 Radja Sulaiman membuat dua ratus
djebang dari emas paduan, enam ratus
misjkal emas paduan dilapasi pada tiap2
djebang,
16 dan djuga tiga ratus utar2 dari emas
paduan, tiga ratus misjkal emas dilapasi
pada tiap2 utar2. Radja menaruhnja
didalam Balai "Hutan Libanon".
17 Radja djuga membuat sebuah tachta
besar dari gading jang disalut dengan
emas murni.
18 Pada tachta itu ada enam anaktangga dan anak-domba dari emas
pada belakangnja serta kelek2 disebelah
kanan dan kiri singgasana dan dua
singa, jang berdiri pada kelek2 itu.
19 Duabelas singa berdiri disana pada
kiri-kanan keenam anak-tangga itu. Jang
demikian itu belum pernah dibuat untuk
keradjaan manapun djua.
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bokor minum radja Sulaiman
dari emas. Djuga segala perabotan Balai
"Hutan Libanon" dari emas tua. Perak
tidak dipandang apa2 pada djaman
Sulaiman.
21 Memang, radja mempunjai kapal2,
jang berlajar ke Tarsjisj bersama dengan
anak-buah Huram. Tiga tahun sekali
kapal2 Tarsjisj itu masuk dengan muatan
perak, danta, kera dan beruk.
22 Demikianlah radja melebihi segala
radja didunia dalam kekajaan dan
kebidjaksanaan.
23 Semua radja didunia ingin
melihat Sulaiman untuk mendengar
kebidjaksanaan, jang ditaruh Allah
didalam hatinja.
24 Mereka masing2 membawa
persembahan, benda2 perak dan emas,
kain, sendjata dan wangi2an, kuda dan
bagal, tahun demi tahun.
25 Sulaiman mempunjai empat ribu
kandang untuk kuda2 serta kereta2
perangnja di-kota2 perkeretaan dan
dekat pada radja di Jerusjalem.
26 Ia menguasai segala radja dari
Sungai sampai kenegeri orang2 Felesjet
dan sampai keperbatasan Mesir.
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Jerusjalem radja membuat perak
djadi sembarangan seperti batu sadja,
dan kaju aras seperti pohon2 berangan
dibaruh.
28 Kuda2 Sulaiman didatangkan dari
Misjrajim dan pelbagai negeri.
29 [KOSONG]
30 [KOSONG]
31 [KOSONG]
1 Rehabe'am pergi ke Sikem,
sebab mereka, jaitu segenap
Israil, sudah datang di Sikem untuk
meradjakan dia.
2 Ketika Jerobe'am bin Nebat - ia masih
berada di Mesir, kemana ia lari dari
hadapan radja Sulaiman - mendengar
kabar itu, ia lalu kembali dari Mesir.
3 Orang menjuruh panggilkan Jerobe'am
dan dia lalu datang bersama dengan
segenap Israil. Mereka berkata kepada
Rehabe'am:
4 "Ajah baginda sudah membuat
kuk kami berat, sudilah sekarang
meringankan perhambaan, jang sudah
dibebankan ajah baginda, dan kuk berat,
jang ditaruhnja atas diri kami, maka
kami akan mengabdi baginda".
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kepada mereka: "Kembalilah
kepadaku sesudah tiga hari!" Rakjat
pergi djua.
6 Radja Rehabe'am berembuk dengan
kaum tua2, jang telah mengabdi
Sulaiman, ajahnja, pada masa hidupnja,
dan ia berkata: "Nasihat apa kamu
berikan kepadaku, akan berbalas kepada
rakjat itu?"
7 Mereka berkata kepadanja: "Djika
baginda berbaik dengan rakjat itu,
menjenangkan mereka serta beramahtamah dengannja, nistjaja mereka lalu
senantiasa mengabdi baginda".
8 Tetapi ia mengabaikan nasihat,
jang diberikan kaum tua2 kepadanja,
lalu berembuk dengan pemuda2,
jang dibesarkan sertanja dan kini
mengabdinja.
9 Ia bertanja kepada mereka: "Nasihat
apa kamu berikan kepadaku? Apa
gerangan harus kami balas kepada
rakjat itu, jang telah berkata kepadaku:
'Ringankanlah kuk, jang ditaruh ajah
baginda atas kami!".
10 Pemuda2, jang dibesarkan sertanja
itu, berkata kepadanja: "Begini
hendaknja baginda menjahut kepada
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rakjat, jang sudah berkata kepada
baginda: 'Ajah baginda memberatkan
kuk kami, sudilah meringankan beban
itu', beginilah hendaknja baginda berkata
kepada mereka: 'Kelingkingku ini lebih
besar daripada pinggang ajahanda.
11 Nah, djika ajahanda sudah
menanggungkan kuk berat kepada
kalian, maka aku hendak memberatkan
kukmu itu; djika ajahanda sudah
menjiksa kalian dengan tjambuk, maka
aku hendak menjiksa kalian dengan
tjambuk bermata besi!"
12 Pada hari ketiga seluruh rakjat
datang kepada Rehabe'am, sesuai
dengan titah, jang telah diberikannja,
jakni: "Kembalilah kepadaku pada hari
ketiga".
13 Radja memberikan djawaban jang
keras kepada mereka. Radja Rehabe'am
mengabaikan nasihat, jang sudah
diberikan kaum tua2 kepadanja.
14 Ia berkata kepada mereka, sesuai
dengan nasihat pemuda2 tadi: "Ajahanda
sudah memberatkan kuk kalian, maka
aku hendak menambahkannja! Ajahanda
telah menjiksa kalian dengan tjambuk,
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maka aku (hendak menjiksa) kalian
dengan tjambuk bermata besi!"
15 Djadi, radja tidak mendengarkan
rakjat itu, karena itulah takdir Allah,
agar Jahwe menepati sabdaNja, jang
sudah dikatakanNja dengan perantaraan
Ahia dari Sjilo kepada Jerobe'am bin
Nebat.
16 Ketika seluruh Israil (melihat),
bahwa radja tidak mau mendengarkan
mereka, maka mereka berbalas kepada
radja dengan berkata: "Apa gerangan
milik-pusaka kami dengan Dawud? Kami
tidak mempunjai pusaka dengan bin
Jisjai! Ajuh, Israil, masing2 kekemahnja!
Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai
Dawud! Maka Israil seluruhnja pulang
kekemahnja.
17 Mengenai bani Israil, jang berdiam
dalam kota2 Juda, mereka terus beradja
Rehabe'am.
18 Radja Rehabe'am mengutus
Hadoram, kepala kerdja rodi, tetapi bani
Israil meradjam dia sampai mati. Radja
Rehabe'am masih berhasil naik keatas
keretanja dan lari ke Jerusjalem.
19 Demikianlah Israil mendurhaka lawan
wangsa Dawud, sampai dewasa ini.
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di Jerusjalem,
Rehabe'am mengerahkan
keluarga Juda dan Binjamin, sedjumlah
seratus delapanpuluh ribu peradjurit
pilihan, untuk melantjarkan pertempuran
dengan Israil guna merebut kembali
keradjaan untuk Rehabe'am.
2 Tetapi sabda Jahwe disampaikan
kepada Sjema'ja, pesuruh Allah:
3 "Katakanlah kepada Rehabe'am,
putera Sulaiman, radja Juda, serta
kepada segenap Israil di Juda dan
Binjamin:
4 'Demikianlah Jahwe bersabda:
Djangan naik dan djangan bertempur
dengan saudara2mu. Hendaklah pulang,
masing2 kerumahnja, sebab peristiwa
itu datang daripadaKu!'" Mereka
mendengarkan sabda Jahwe dan tidak
mara lawan Jerobe'am.
5 Rehabe'am tinggal di Jerusjalem dan
membangun kota2 berbenteng di Juda.
6 Ia memperkokoh Betlehem, 'Etam,
Tekoa',
7 Bet-Sur, Soko, 'Adulam,
8 Gat, Maresja, Zif,
9 Aduraim, Lakisj, 'Azeka,
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Ajalon, Hebron, kota2
berbenteng di Juda dan Binjamin.
11 Ia menguatkannja djadi benteng
jang kuat dan menempatkan pembesar2
didalamnja dan perbekalan minjak dan
anggur.
12 Di-tiap2 kota terdapat djebang2 dan
seligi dan kota2 itu sangat dikuatkannja,
sehingga ia menguasai Juda dan
Binjamin.
13 Para imam dan Levita, jang terdapat
diseluruh Israil, datang dari semua
daerah menggabung dengannja.
14 Sebab para Levita meninggalkan
tanah perumputan dan milik-pusakanja
dan pergi ke Juda dan Jerusjalem, karena
Jerobe'am dan putera2nja memetjat
mereka dari djabatan keimaman Jahwe.
15 Ia mengangkat imam2nja sendiri
untuk bukit2 angkar, untuk puaka2 dan
anak-sapi, jang telah dibuatnja.
16 Mereka disusul oleh orang2 dari
segala suku Israil, jang membulatkan
hati mereka untuk mentjari Jahwe.
Mereka datang ke Jerusjalem untuk
mempersembahkan kurban kepada
Jahwe, Allah nenek-mojangnja.
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memperkuat keradjaan Juda
dan mendjadi pendukung Rehabe'am,
putera Sulaiman, selama tiga tahun,
sebab tiga tahun lamanja mereka
menempuh djalan Dawud dan Sulaiman.
18 Rehabe'am mengambil Mahalat binti
Jerimot, putera Dawud (dan) Abihail
binti Eliab bin Jisjai, akan isteri.
19 Mahalat melahirkan baginja Je'usj,
Sjemarja dan Zaham.
20 Sesudah Mahalat ia mengambil
Ma'aka binti Absjalom akan isteri; dan
Ma'aka melahirkan baginja Abia, 'Atai,
Ziza dan Sjelomit.
21 Rehabe'am mengasihi Ma'aka binti
Absjalom lebih dari isteri2nja jang lain
dan gundik2nja. Adapun ia mempunjai
delapan belas isteri dan enampuluh
gundik dan ia memperanakkan duapuluh
delapan putera dan enampuluh puteri.
22 Rehabe'am mengangkat Abia,
putera dari Ma'aka, mendjadi kepala
dan pembesar saudara2nja untuk
meradjakan dia.
23 Dengan amat arifnja ia membagi
beberapa puteranja disegala daerah Juda
dan Binjamin dan di-kota2 berbenteng,
memberi mereka penghidupan jang

2 Tawarikh 12.1–6

44

berlimpah serta melamar banjak isteri
(bagi mereka).
1 Tetapi ketika keradjaan
Rehabe'am kukuh-kuat dan ia
sendiripun sudah mendjadi kuat, lalu ia
meninggalkan Taurat Jahwe dan beserta
dengan dia djuga seluruh Israil.
2 Pada tahun kelima radja Rehabe'am
naiklah Sjisjak, radja Mesir, lawan
Jerusjalem, - sebab mereka tidak setia
kepada Jahwe 3 dengan seribu duaratus keretaperang dan enampuluh ribu kuda. Tak
terbilanglah rakjat jang datang sertanja
dari Mesir: orang2 Libia, Suki dan Kusj.
4 Ia merebut kota2 berbenteng di Juda
dan sampai ke Jerusjalem.
5 Maka nabi Sjema'ja menghadap
Rehabe'am dan punggawa2 Juda, jang
sedang berkumpul didekat Jerusjalem
karena Sjisjak, lalu berkata kepada
mereka: "Demikianlah Jahwe bersabda:
'Kamu telah meninggalkan Daku. Maka
itu kamu Kutinggalkan didalam tangan
Sjisjak'."
6 Para punggawa dan radja lalu
merendahkan dirinja dan berkata:
"Jahwe adalah adil!"
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Jahwe melihat, bahwa mereka
telah merendahkan diri, maka sampailah
sabda Jahwe kepada Sjema'ja: "Mereka
telah merendahkan dirinja. Karena itu
mereka tidak Kubinasakan. Mereka
hendak segera Kuberi pelepasan dan
amarahKu tidak akan ditjurahkan atas
Jerusjalem dengan tangan Sjisjak.
8 Tetapi mereka akan mendjadi
hambanja, agar mereka ketahui
perbedaan antara penghambaan
kepadaKu dengan penghambaan kepada
keradjaan negeri2 itu."
9 Sjisjak, radja Mesir, naik lawan
Jerusjalem dan mengambil chazanah
Rumah Jahwe dan chazanah istana.
Semua diambilnja. Iapun mengambil
perisai2 keemasan, jang telah diperbuat
oleh Sulaiman.
10 Akan gantinja radja Rehabe'am
membuat perisai2 perunggu dan
mempertjajakannja kepada para
punggawa bentara, jang mendjagai
pintugerbang istana.
11 Tiap2 kali radja pergi ke Rumah
Jahwe, maka datanglah bentara2 itu dan
membawanja, kemudian dikembalikan
kegardu para bentara.
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Rehabe'am telah
merendahkan dirinja, maka murka
Jahwe berbalik daripadanja, dan tidak
djadi membinasakan dia sama sekali.
Adapun di Juda masih ada hal2 jang baik
djuga!
13 Radja Rehabe'am njatalah kukuhkuat di Jerusjalem dan ia meradja terus,
sebab Rehabe'am berusia empatpuluh
satu tahun, ketika ia naik tachta, dan
ia meradja selama tudjuhbelas tahun di
Jerusjalem, kota jang telah dipilih Jahwe
dari antara segala suku Israil, untuk
menaruh namaNja didalamnja. Ibunja
bernama Na'ama, puteri 'Amon.
14 Ia membuat apa jang durdjana,
sebab tidak bulatlah hatinja untuk
mentjari Jahwe.
15 Kisah Rehabe'am, jang dahulu dan
jang kemudian, bukankah kesemuanja
itu tertulis didalam kisah nabi Sjema'ja
dan 'Ido, si pelihat, jang djuga memuat
silsilahnja? Senantiasa Rehabe'am dan
Jerobe'am bertempur.
16 Rehabe'am berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Kota
Dawud. Abia, puteranja, mendjadi radja
akan gantinja.
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tahun kedelapanbelas
radja Jerobe'am, maka Abia
mendjadi radja atas Juda.
2 Ia meradja selama tiga tahun. Ibunja
bernama Mikajahu binti Uriel dari Gibe'a.
Ada pertempuran antara Abia dan
Jerobe'am.
3 Abia membuka pertempuran dengan
suatu pasukan peradjurit jang gagah,
sebesar enamratus ribu orang pilihan,
dan Jerobe'ampun mengikat perang
dengan delapan ratus ribu orang pilihan
jang gagah-perkasa.
4 Abia berdiri tegak diatas puntjak
gunung Semaraim dipegunungan Efraim
dan berkata: "Dengarkanlah aku, hai
Jerobe'am dan seluruh Israil!
5 Tidakkah kamu ketahui, bahwa Jahwe,
Allah Israil, telah menganugerahkan
keradjaan atas Israil untuk selamanja
kepada Dawud serta keturunannja;
suatu perdjandjian garam?
6 Tetapi Jerobe'am bin Nebat, hamba
Sulaiman, putera Dawud, telah bangkit
dan merontak kepada tuannja.
7 Kepadanja berhimpunlah orang2 jang
hampa dan risau, dan mereka lebih kuat
daripada Rehabe'am, putera Sulaiman.
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(Waktu itu) Rehabe'am masih muda
dan lemah, tidak tjukup kuat terhadap
mereka.
8 Nah sekarang, kamu berkata dapat
bertahan lawan keradjaan Jahwe, jang
ada ditangan keturunan Dawud, karena
kamu banjak sekali dan anak-sapi emas,
jang dibuat Jerobe'am sebagai Allah, ada
sertamu.
9 Bukankah para imam Jahwe,
keturunan Harun, dan para Levita telah
kamu tjerai-beraikan dan kamu telah
membuat imam2 bagimu seperti kaum
negeri itu? Setiap orang, jang datang
membawa seekor lembu-djantan muda
dan tudjuh ekor domba-djantan untuk
ditahbiskan, mendjadi imam untuk apa
jang bukan Ilah.
10 Tetapi Allah kami ialah Jahwe. Kami
tidak meninggalkan Dia. Imam2, jaitu
kaum Harun, bergilirbakti untuk Jahwe
dan para Levita mendjalani ibadahnja.
11 Tiap2 pagi dan petang mereka
membakar kurban bakar bagi Jahwe
beserta dupa jang harum semerbak.
Mereka mengatur roti pesadjen diatas
medja jang tahir dan mengurus kandil
emas dengan pelita2nja untuk dinjalakan
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setiap petang. Sebab kami menepati
kewadjiban2 kami terhadap Jahwe, Allah
kami. Tetapi kamu telah meninggalkan
Dia.
12 Lihatlah, kami ini dikepalai Allah
serta para imam dengan nafiri untuk
memperdengarkan pekik-perdjuangan
lawan kamu. Hai bani Israil, djangan
bertempur dengan Jahwe, Allah nenekmojangmu, sebab tidak akan berhasillah
kamu!"
13 Jerobe'am membuat orang2
pengadangan melingkar untuk
mendatangi mereka dari belakang.
Maka mereka sendiri berhadapan muka
dengan Juda, sedang para pengadang
ada dibelakang mereka.
14 Ketika Juda berbalik, maka mereka
harus bertempur dari depan dan dari
belakang. Mereka mendjerit kepada
Jahwe, sementara para imam meniup
nafiri.
15 Orang2 Juda meneriakkan pekik
perdjuangan dan sementara orang2
Juda memekik, maka Allah menghantam
Jerobe'am dan seluruh Israil didepan
Abia dan Juda.
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Israil lari dari hadapan Juda.
Allah menjerahkan mereka kedalam
tangan Juda.
17 Abia dan lasjkarnja menimpakan
pukulan besar kepada mereka. Dari Israil
tewaslah limaratus ribu orang pilihan.
18 Demikian bani Israil direndahkan
pada masa itu, sedangkan bani
Juda bertambah kuat, sebab mereka
bersandarkan Jahwe, Allah nenekmojang mereka.
19 Abia mengedjar Jerobe'am dan
merebut daripadanja kota2 jang berikut
ini: Betel dengan kota2 takluknja,
Jesjana dengan kota2 takluknja dan
Efron dengan kota2 takluknja.
20 Jerobe'am tidak berdaja lagi
didjaman Abia. Jahwe menghantam dia
dan ia mangkat.
21 Adapun Abia mendjadi kukuh-kuat.
Ia mengambil empatbelas isteri dan
memperanakkan duapuluh dua putera
dan enambelas puteri.
22 Lain2nja dari kisah Abia, kelakuannja
dan perkataannja tertulis dalam hikajat
nabi 'Ido.
1 (14-23) Abia berbaring
serta nenek-mojangnja dan
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dimakamkan di kota Dawud. Asa,
puteranja, mendjadi radja akan gantinja.
Pada djamannja negeri itu aman-sentosa
selama sepuluh tahun.
2 (14-1) Asa membuat apa jang baik
dan lurus dalam pandangan Jahwe,
Allahnja.
3 (14-2) Ia mendjauhkan mesbah2
asing dan bukit2 angkar; ia mematahkan
tugu2 angkar dan asjera2.
4 (14-3) Lalu ia bertitah kepada Juda
untuk mentjari Jahwe, Allah nenekmojang mereka, dan mendjalankan
Taurat serta perintah2.
5 (14-4) Didjauhkannja dari segala kota
Juda bukit2 angkar dan mesbah dupa.
Keradjaan itu merasakan sentosa selama
pemerintahannja.
6 (14-5) Ia membangun kota2
berbenteng di Juda, karena negeri ia
merasakan sentosa dan dalam tahun2
itu tidak petjah peperangan terhadapnja,
sebab Jahwe menganugerahkan
ketenangan kepadanja.
7 (14-6) Maka itu ia berkata kepada
Juda: "Kita hendak membangun kota2
dan mengelilingi dengan tembok,
mertju, pintu gerbang dan palang-pintu.
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Negeri ini masih djuga terbuka bagi
kita, sebab kita mentjari Jahwe, Allah
kita. Karena kita mentjari Jahwe,
maka ia menganugerahkan ketenangan
kepada kita berkeliling." Mereka lalu
membangun dan mendjadi mudjur.
8 (14-7) Asa mempunjai angkatanperang sebesar tigaratus ribu orang
Juda, jang membawa djebang dan seligi,
dan duaratus delapanpuluh ribu orang
Binjamin, jang membawa perisai dan
merentangkan busur. Mereka semua
adalah orang jang gagah-perkasa.
9 (14-8) Zerah, orang Kusj, keluar
dengan angkatan-perang sebesar satu
djuta orang dan tigaratus kereta perang
lawan mereka dan ia sampai ke Maresja.
10 (14-9) Asapun keluar menghadapi
mereka dan mengikat perang dilembah
Sefata didekat Maresja.
11 (14-10) Asa berseru kepada Jahwe,
Allahnja, dengan berkata: "Jahwe, tiada
satupun selain Dikau dapat menolong
didalam pertempuran antara jang banjak
dengan jang tak berdaja. Tolonglah
kami ja Jahwe, Allah kami, sebab kami
bersandarkan Dikau. Demi namaMu
kami madju lawan chalaik itu. Jahwe,
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Engkau adalah Allah kami, djanganlah
insan bertahan terhadapMu!"
12 (14-11) Maka Jahwe menghantam
orang2 Kusj dihadapan Asa dan Juda,
sehingga orang2 Kusj lari.
13 (14-12) Asa dan rakjat jang ada
sertanja mengedjar mereka sampai ke
Gerar. Sebanjak orang2 Kusj jang tewas,
sehingga dari mereka tidak ada jang
hidup lagi. Mereka dipatahkan dihadapan
Jahwe serta perkemahanNja. Mereka
mengangkut banjak djarahan,
14 (14-13) dan memukul semua kota
dikeliling Gerar, sebab kekedjutan
Jahwe menimpa kota2 itu. Semua kota
itu dirampasi, karena banjak barang
rampasan terdapat didalamnja.
15 (14-14) Djuga kemah2 bedawi
dipukul mereka dan banjak domba serta
unta dibawanja. Lalu mereka pulang ke
Jerusjalem.
1 Roh Allah turun diatas 'Azarjahu
bin 'Obed.
2 Ia lalu keluar menghadap Asa dan
berkata kepadanja: "Dengarkanlah aku,
hai Asa dan seluruh Juda dari Binjamin!
Jahwe serta kalian, apabila kalian serta
Dia! Apabila kalian mentjari Dia, maka Ia
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akan membiarkan diriNja diketemukan.
Apabila kalian meninggalkan Dia, Iapun
meninggalkan kalian.
3 Sudah lama Israil tanpa Allah jang
benar, tanpa imam jang mengadjar dan
tanpa Taurat.
4 Didalam kesesakkannja berbaliklah
mereka kepada Jahwe, Allah Israil.
Mereka mentjari Dia dan Iapun
membiarkan diriNja diketemukan.
5 Pada waktu itu tidak ada damai
untuk orang jang keluar-masuk, sebab
kebingungan besar meliputi segala
penduduk negeri2 itu.
6 Bangsa jang satu diremukkan oleh
bangsa jang lain, dan kota jang
satu oleh kota jang lain, sebab Allah
menggemparkan mereka dengan
pelbagai kesesakan.
7 Tetapi kalian adalah kuat; tangan
kalian tidak akan mendjadi lemah, sebab
perbuatan2mu ada gandjarannja."
8 Mendengar perkataan dan nubuat
itu, Asa lalu menetapkan hatinja untuk
menghapus kengerian dari seluruh
negeri Juda dan Binjamin dan dari kota2,
jang telah direbutnja dipegunungan
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Efraim. Lagi dibaharuinja pula mesbah
Jahwe, jang ada didepan Haluan Jahwe.
9 Lalu dihimpunnja seluruh Juda dan
Binjamin maupun kaum perantau dari
Efraim, Menasje dan Sjime'on, jang ada
di-tengah2 mereka, sebab banjaklah
dari Israil jang berpihak padanja, ketika
mereka melihat, bahwa Jahwe, Allahnja,
ada sertanja.
10 Dalam bulan ketiga tahun kelimabelas
pemerintahan Asa, berhimpunlah mereka
di Jerusjalem.
11 Pada hari itu mereka
mempersembahkan kurban kepada
Jahwe dari djarahan, jang dibawanja,
jakni tudjuh ratus sapi dan tudjuh ribu
domba,
12 dan lagi mereka masuk perdjandjian
hendak mentjari Jahwe, Allah nenek-mojang mereka, dengan segenap hati dan
segenap djiwa.
13 Barang siapa, jang tidak akan
mentjari Jahwe, Allah Israil, akan
dibunuh, entah ia ketjil entah besar,
entah prija entah wanita.
14 Maka mereka bersumpah kepada
Jahwe dengan suara lantang, diiringi
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dengan pekik-sorai dan bunji nafiri serta
tanduk.
15 Seluruh Juda bersukatjita atas
sumpah itu, sebab mereka telah
mengangkat sumpah itu dengan
segenap hati. Dengan suka hati
mereka mentjari Jahwe, dan Ia
diketemukan mereka pula. Lalu Jahwe
menganugerahkan ketenangan kepada
mereka berkeliling.
16 Ma'aka, ibu radja Asa, dipetjatnja
dari kedudukannja sebagai Jamtuan,
karena ia telah membuat artja kedji
untuk Ajera. Asa menebang kekedjiannja
itu, menjerbuknja dan membakarnja
habis dilembah Kidron.
17 Sungguhpun bukit2 angkar tidak
didjauhkannja dari Israil, namun seumur
hidupnja hati Asa tuhu-setia.
18 Ia membawa sumbangan bakti
ajahnja dan sumbangan baktinja sendiri
kedalam Bait-Allah, jaitu perak, emas
dan perabotan lainnja.
19 Sampai tahun ketigapuluh
lima pemerintahan Asa tidak ada
pertempuran.
1 Tetapi dalam tahun ketigapuluh
enam pemerintahan Asa, maka
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Ba'sja, radja Israil, naik lawan Juda
dan memperkokoh Rama, untuk
memutuskan perhubungan Asa, radja
Juda.
2 Asa lalu mengambil perak dan emas
dari chazanah Rumah Jahwe dan dari
chazanah istana dan mengirimkannja
kepada Ben-Hadad, radja Aram, jang
berdiam di Damsjik, dengan pesan ini:
3 "Ada suatu perdjandjian antara beta
dan anda, antara ajah beta dan ajah
anda. Beta mengirimkan perak dan
emas kepada anda. Tetapi sudilah anda
membatalkan perdjandjian anda dengan
Ba'sja, radja Israil, agar ia mundur
daripada beta".
4 Ben-Hadad mendengarkan radja Asa.
Ia mengutus para hulubalang angkatanperangnja lawan kota2 Israil dan mereka
memukul 'Ijon, Dan, Abel-Maim dan
segala kota pangkalan Naftali.
5 Ketika radja Ba'sja mendengar kabar
itu, ia lalu berhenti mengukuhkan Rama
dan menghentikan pekerdjaannja.
6 Maka radja Asa menghimpun seluruh
Juda dan mereka mengangkut batu dan
kaju, jang hendak dipakai Ba'sja guna
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memperkokoh Rama. Dengan itu ia
memperkokoh Geba' dan Mispa.
7 Pada waktu itu datanglah Hanani, si
pelihat, menghadap Asa, radja Juda,
dan berkata kepadanja: "Karena engkau
telah bersandarkan radja Aram dan
bukannja pada Jahwe, Allahmu, maka
angkatan-perang radja Aram akan
melepaskan diri dari genggamanmu.
8 Bukankah orang2 Kusj dan Libia itu
merupakan angkatan-perang jang kuat
dengan kereta2 perang serta kuda2nja
jang sangat banjak itu? Andaikata
engkau bersandarkan Jahwe, nistjaja
mereka itu diserahkanNja kedalam
tanganmu.
9 Mata Jahwe memandang berkeliling
keseluruh bumi untuk memberikan
kekuatan kepada orang2 jang hatinja
berdamai denganNja. Dalam hal
ini sungguh bodohlah engkau dan
selandjutnja engkau akan menghadapi
pertempuran sadja."
10 Maka Asa sakit hati kepada si pelihat
dan menjuruh djebloskan dia kedalam
pendjara, sebab geramlah ia kepadanja
karena itu. Iapun menganiaja beberapa
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orang dari kalangan rakjat pada waktu
itu.
11 Kisah Asa, jang dahulu dan jang
kemudian, tertulis dalam kitab radja2
Juda dan Israil.
12 Dalam tahun ketigapuluh sembilan
pemerintahannja Asa sakit kedua kakinja
dan pajahlah sakitnja. Tetapi didalam
sakitnjapun ia tidak mentjari Jahwe,
melainkan dukun2 sadja.
13 Asa berbaring serta nenek-mojangnja
dan mangkat dalam tahun keempatpuluh
satu pemerintahannja.
14 Ia dimakamkan dimakamnja, jang
telah dipahatnja didalam Kota Dawud.
Ia dibaringkan diatas pembaringan, jang
penuh dengan wangi2an dan pelbagai
urapan, menurut kesenian djuru urap.
Dan baginja dinjalakan pula pantjaka,
jang sungguh besar sekali.
1 Josjafat, puteranja, mendjadi
radja akan gantinja. Ia
mengukuhkan dirinja terhadap Israil.
2 Disemua kota berbenteng Juda
ditempatkannja pasukan dan dinegeri
Juda serta di-kota2 Efraim, jang sudah
direbut Asa, ajahnja, ia menempatkan
markas2.
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menjertai Josjafat, sebab ia
melandjutkan djalan ajahnja dahulu. Ia
tidak menganut Ba'al2,
4 melainkan ia mentjari Allah nenekmojangnja, dan menurut perintah2Nja
dan tidak berbuat seperti Israil.
5 Karena itu Jahwe memperkokoh
keradjaan didalam tangannja. Seluruh
Juda menjampaikan penungkul kepada
Josjafat, sehingga ia memperoleh
kekajaan serta kemuliaan jang besar.
6 Dan karena hatinja madju didjalan
Jahwe, maka didjauhkannja pula bukit2
angkar dan asjera2 dari Juda.
7 Dalam tahun ketiga pemerintahannja
ia mengutus punggawa2nja, jaitu
Bin-Hail, 'Obadja, Zekarja, Netanel dan
Mikajahu untuk mengadjar di-kota2
Juda.
8 Beserta dengan mereka djuga
Sjema'jahu, Netanjahu, Zebadjahu,
'Asael, Sjemiramot, Jonatan, Adonijahu,
Tobijahu, semuanja Levita, dan lagi
imam Elisjama' dan Joram.
9 Mereka mengadjar di Juda dan
membawa sertanja kitab Taurat Jahwe.
Mereka mendjeladjahi segala kota Juda
dan mengadjar rakjat.
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Jahwe mendatangi
segala keradjaan negeri2 dikeliling
Juda, sehingga mereka tidak bertempur
dengan Josjafat.
11 Dari antara orang2 Felesjet ada
banjak jang mendatangkan penungkul
dan beban perak kepada Josjafat. Djuga
orang2 Arab mendatangkan kepadanja
domba dan kambing, jakni tudjuh ribu
tudjuh ratus domba-djantan dan tudjuh
ribu tudjuh ratus bandot.
12 Maka Josjafat bertambah besar
sampai puntjaknja. Ia membangun puri2
dan kota2 pangkalan di Juda.
13 Ia mempunjai djawatan2 besar
di-kota2 Juda dan lagi peradjurit2 jang
gagah-perkasa di Jerusjalem.
14 Inilah djabatan2 mereka menurut
keluarga2nja: Untuk Juda: pemimpin
seribu orang ialah: punggawa Adna
dengan tigaratus ribu orang jang
gagah-perkasa;
15 disampingnja punggawa Johanan
dengan duaratus delapanpuluh ribu
orang;
16 disampingnja 'Amas-ja bin Zikri,
sukarelawan Jahwe, dengan duaratus
ribu orang jang gagah-perkasa.
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Binjamin: Eljada' jang gagahperkasa dengan duaratus ribu orang
jang bersendjatakan busur dan perisai;
18 disampingnja Jozabad dengan
seratus delapanpuluh ribu orang jang
ber-siap2 untuk dinas tentara.
19 Mereka itulah jang melajani radja,
selain mereka, jang ditempatkan radja
di-kota2 berbenteng di Juda.
1 Maka pada Josjafat adalah
kekajaan dan kemuliaan jang
besar. Adapun Josjafat berbesan dengan
Ahab.
2 Beberapa tahun kemudian, ketika ia
turun kepada Ahab di Sjomron, maka
Ahab menjembelih banjak domba dan
sapi baginja serta bagi rakjat jang ada
sertanja, lalu membudjuk dia untuk naik
lawan Ramot di Gile'ad.
3 Ahab, radja Israil, bertanja kepada
Josjafat, radja Juda: "Maukah anda pergi
serta beta untuk menggempur Ramot
di Gile'ad?" Sahutnja: "Beta dan anda
adalah satu, rakjat beta dan rakjat anda
adalah satu. Beta ikut bertempur serta
anda!"
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kata Josjafat kepada radja
Israil: "Tetapi sudilah dahulu menanjai
Jahwe."
5 Radja Israil lalu menghimpun para
nabi jang berdjumlah empat ratus
orang, dan ia bertanja kepada mereka:
"Haruskah kami pergi menggempur
Ramot di Gile'ad ataukah aku mesti
biarkan sadja?" Djawab mereka: "Naik
sadjalah! Allah akan menjerahkannja
kedalam tangan radja!"
6 Tetapi Josjafat berkata: "Tiadakah lagi
disini seorang nabi Jahwe, jang dapat
kita tanjai?"
7 Sahut radja Israil kepada Josjafat:
"Masih ada satu orang, dengan
perantaraan siapa kita dapat menanjai
Jahwe, tetapi beta bentji kepadanja,
sebab satupun tiada jang baik, jang
dinubuatkannja mengenai diri beta,
melainkan jang djahat belaka, jaitu
Mikajehu bin Jimla." Tetapi Josjafat
berkata: "Hendaknja radja djangan
berkata begini!"
8 Radja Israil lalu memanggil seorang
sida2 dan bertitah: "Bawalah segera
Mikajehu bin Jimla kemari!"
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Israil dan Josjafat, radja Juda,
sedang duduk dengan berdandanan
diatas tachtanja masing2 dan mereka
duduk dilapangan didepan pintu-gerbang
Sjomron dan semua nabi itu sedang
mengigau dihadapan mereka.
10 Sidkia bin Kena'ana membuat
tanduk2 besi bagi dirinja dan ia berkata:
"Demikianlah Jahwe bersabda: 'Dengan
inilah engkau akan me-nanduk2 Aram
sampai binasa!"
11 Dan nabi2 lainnja semua bernubuat
demikian, katanja: "Naiklah ke Ramot
Gile'ad. Baginda akan berhasil! Jahwe
menjerahkan kota itu kedalam tangan
radja!"
12 Adapun pesuruh, jang pergi
memanggil Mikajehu itu, berkata
kepadanja: "Lihatlah, perkataan
nabi2 itu semuanja seia-sekata akan
keuntungan radja. Hendaknja perkataan
anda sama djuga dan hendaklah anda
mengatakan jang baik!"
13 Tetapi Mekajehu menjahut: "Demi
Jahwe hidup, jang disabdakan Allahku,
itulah jang akan kukatakan djuga!"
14 Ketika ia menghadap radja,
bertanjalah radja kepadanja: "Mikajehu,
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haruskah kami pergi kekota Ramot di
Gile'ad untuk bertempur atau mestikah
aku biarkan sadja?" Sahutnja kepadanja:
"Naiklah sadja ke Ramot di Gile'ad!
Baginda kan akan berhasil! Mereka
toh akan diserahkan kedalam tangan
kalian!"
15 Tetapi radja berkata kepadanja:
Berapa kali sadja aku mesti
mempersumpahkan dikau, supaja
djangan mengatakan sesuatu, selain
jang benar sadja atas nama Jahwe?"
16 Lalu katanja: "Aku telah melihat
seluruh Israil bertjerai-berai
dipegunungan, bagaikan kawanan
jang tidak ada gembala padanja;
Jahwe telah berfirman: Mereka itu tidak
bertuan, mereka masing2 akan pulang
kerumahnja dengan selamat!"
17 Lalu kata radja Israil kepada Josjafat:
"Bukankah beta telah mengatakan
kepada anda, bahwa tiada satupun jang
baik, jang dinubuatkannja mengenai diri
beta, melainkan jang djahat belaka?"
18 (Mikajehu) menjambung: "Maka
itu dengarkanlah sabda Jahwe: Saja
telah melihat Jahwe bersemajam diatas
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tachtaNja dan seluruh balatentara surga
berdiri dikanan-kiriNja.
19 Jahwe bertanja: 'Siapa mau melabu
Ahab, radja Israil, supaja ia naik dan
rebah?' Maka jang satu menjahut begini
dan jang lain begitu.
20 Achirnja tampillah Roh itu dan
berdiri dihadapan hadirat Jahwe, seraja
berkata: 'Aku akan melabu dia.' Tanja
Jahwe kepadanja: 'Dengan apa?'
21 Djawabnja: 'Aku akan keluar dan
akan mendjadi roh pendusta didalam
mulut semua nabinja.' Maka (Jahwe)
berfirman: 'Engkau boleh melabu
dia. Dan engkau akan mampu djuga.
Keluarlah dan berbuat demikian.'
22 Nah, sekarang Jahwe telah menaruh
roh pendusta dalam mulut semua
nabi baginda ini, sebab Jahwe sudah
memutuskan untuk mendatangkan
bentjana atas diri baginda."
23 Lalu Sidkia bin Kena'ana menghampiri
Mikajehu dan menampar Mikajehu pada
rahangnja sambil berkata: "Mana boleh
roh Jahwe mundur daripadaku untuk
berbitjara denganmu!"
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Mikajehu: "Sungguh, itu akan
kau lihat pada hari engkau masuk kebilik
terpentjil untuk menjembunjikan diri!"
25 Maka titah radja Israil: "Tangkaplah
Mikajehu itu dan bawalah dia kepada
komandan kota Amon dan kepada
pangeran Joasj.
26 Katakanlah kepada mereka:
'Beginilah titah radja: 'Djebloskanlah
orang ini dalam pendjara dan berilah ia
pelatur roti dan air terpotong, sampai
aku pulang dengan selamat!"
27 Lalu kata Mikejahu: "Djika baginda
pulang dengan selamat, nistjaja
Jahwe tidak pernah bersabda dengan
mulutku!".
28 Radja Israil serta Josjafat, radja Juda,
lalu naik ke Ramot di Gile'ad.
29 Kata radja Israil kepada Josjafat:
"Beta akan menjamar untuk pergi
kepertempuran, tetapi anda hendaklah
mengenakan dandanan anda." Lalu
radja Israil menjamar dan pergi
kepertempuran.
30 Radja Aram telah memerintahkan
kepada punggawa2 kereta2 perangnja:
"Kamu djangan bertempur entah dengan
jang ketjil entah dengan jang besar,
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melainkan hanjalah dengan radja Israil
sendiri!"
31 Ketika para punggawa kereta perang
melihat Josjafat, mereka berkata: "Itu
dia radja Israil! Mereka mengelilinginja
untuk menjerang. Tetapi Josjafat
meneriakkan pekik perdjuangan dan
Jahwe menolong dia dan Allah memikat
mereka daripadanja.
32 Segera setelah punggawa2 kereta
perang itu melihat, bahwa ia bukan radja
Israil, mereka lalu mundur daripadanja.
33 Dalam pada itu seseorang
merentangkan busurnja tanpa
membidik dan ia mengenai radja Israil
antara selempang dan lemenanja. Maka
titah radja kepada pengemudi keretanja:
"Singkirkanlah dan bawalah aku keluar
dari medan perang, sebab aku luka
parah!"
34 Tetapi pertempuran tengah hebat2nja
pada hari itu dan radja berdiri tegak
diatas keretanja berhadapan muka
dengan Aram hingga petang hari. Pada
saat masuknja matahari ia mati.
1 Tetapi Josjafat, radja Juda,
dengan selamat pulang
kerumahnja di Jerusjalem.
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datanglah Jehu bin Hanani, si
pelihat, menghadapnja dan berkata
kepada radja Josjafat: "Haruskah
engkau menolong seorang pendjahat
dan adakah engkau mengasihi seorang
pembentji Jahwe? Maka itu datanglah
murka dari hadirat Jahwe atas dirimu.
3 Namun demikian, padamu terdapatlah
kebaikan djuga, sebab engkau telah
menjapu asjera2 dari negeri ini dan
membulatkan hatimu untuk mentjari
Allah."
4 (19-3) Setelah Josjafat beberapa
lamanja tinggal di Jerusjalem, maka
kembali ia berkeliling di-tengah2 rakjat
dari Beer-Sjeba' sampai kepegunungan
Efraim dan membalikkan mereka kepada
Jahwe, Allah nenek-mojang mereka.
5 Diangkatnja hakim2 dinegeri, jaitu
disegala kota Juda jang berbenteng.
6 Ia bertitah kepada hakim2 itu:
"Perhatikanlah baik2, apa jang kamu
perbuat, sebab kamu menghakimi orang
bukan demi manusia melainkan demi
Jahwe, jang menjertai kamu didalam
keputusan.
7 Mudah2an rasa takut akan Jahwe
ada diatas diri kamu. Bertindaklah
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dengan penuh tanggungdjawab, sebab
pada Jahwe, Allah kita, tiada kelaliman,
pandang bulu maupun suapan.
8 Di Jerusjalem Josjafat mengangkat
beberapa Levita, imam serta kepala
keluarga Israil untuk keputusan2 Jahwe
dan untuk pengadilan. Mereka menetap
di Jerusjalem.
9 Ia memerintahkan kepada mereka:
"Dengan ketakutan kepada Jahwe,
dengan setia dan dengan keutuhan hati
haruslah kamu bertindak.
10 Dalam setiap perkara, jang
dihadapkan kepada kamu oleh
saudara2mu, jang tinggal didalam
kota2mu entah perkara kisas, entah
mengenai Taurat, suatu perintah,
penetapan atau adat-istiadat, haruslah
kamu memperingatkan mereka, agar
mereka djangan sampai bersalah
terhadap Jahwe dan djangan sampai
murka Allah datang atas dirimu dan
saudara2mu. Demikianlah kamu harus
bertindak, agar kamu djangan sampai
bersalah.
11 Imam-kepala Amarjahu mendjadi
kepalamu didalam perkara Jahwe,
sedang Zebajahu bin Ismail, pembesar
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keluarga Jahwe, didalam perkara2 radja.
Para Levita mendjadi pendjabatmu.
Tetapkanlah hatimu dan tunaikanlah
tugasmu dan semoga Jahwe menjertai
jang baik.
1 Sesudah itu bani Moab dan bani
'Amon dan sertanja beberapa
orang Me'um datang hendak bertempur
dengan Josjafat.
2 Orang datang memberitahukan
kepada Josjafat: "Suatu chalaik besar
datang dari seberang laut, dari Edom,
lawan baginda dan sudah ada di
Haseson-Tamar, jaitu 'En-Gadi."
3 Josjafat ketakutan dan memutuskan
untuk menanjai Jahwe. Ia
mempermaklumkan suatu puasa
diseluruh Juda.
4 Orang2 Juda berhimpun untuk
mentjari Jahwe. Djuga dari sekalian kota
Juda datanglah orang mentjari Jahwe.
5 Josjafat berdiri di-tengah2 djemaah
orang Juda dan Jerusjalem di Rumah
Jahwe, didepan pelataran jang baru,
6 (20-5) lalu berkata: "Jahwe, Allah
nenek-mojang kami, bukankah Engkau
ini Allah disurga dan Penguasa atas
segala keradjaan bangsa2? Dalam
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tanganMulah kekuatan dan perkasaan,
dan tiada seorangpun dapat bertahan
terhadapMu.
7 Bukanlah Engkau, Allah kami,
telah mengenjahkan penduduk negeri
ini dari hadapan umatMu Israil serta
menganugerahkannja untuk se-lama2nja
kepada pantjaran Ibrahim, sahabatMu?
8 Mereka menetap disitu dan
membangun disana tempat sutji bagi
namaMu dan berkata:
9 "Apabila bentjana, pedang, hukuman,
wabah sampar dan kelaparan
mendatangi diri kami, maka kami
akan berdiri didepan Rumah ini dan
dihadapan hadiratMu, sebab didalam
Rumah ini tinggallah namaMu. Dari
dalam kesesakan kami, kami hendak
berseru kepadaMu, maka Engkau akan
mendengarkan dan menjelamatkan.'
10 Lihatlah sekarang, bani 'Amon dan
bani Moab serta penghuni pegunungan
Se'ir, jang tidak Kauserahkan kepada
Israil untuk dimasuki, ketika mereka
datang dari negeri Mesir-sebaliknja,
mereka tetap mendjauh daripadanja,
sehingga tidak dibinasakannja-,
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membalas kami dan
datang untuk mengusir kami dari
milik-pusakaMu, jang telah Kauwariskan
kepada kami.
12 Allah kami, tidakkah Engkau mau
menghukum mereka? Kami tidak
berdaja terhadap chalaik sebesar itu,
jang datang menjerang kami. Kami tidak
tahu, apa jang harus kami perbuat.
Hanja kepadaMulah mata kami tertudju".
13 Seluruh Juda berdiri dihadapan
Jahwe, malah kanak2 dan wanita serta
anak2nja.
14 Di-tengah2 djemaah itu roh Jahwe
turun diatas Jehaziel bin Zekarjahu bin
Benaja bin Je'iel bin Matanja, seorang
Levita dari kaum Asaf.
15 Katanja: "Indahkanlah, hai Juda
seluruhnja, penduduk Jerusjalem dan
radja Josjafat! Demikianlah Jahwe
bersabda kepada kalian: 'Djangan takut
dan djangan tjemas terhadap chalaik
besar itu, sebab bukan kamulah jang
mesti bertempur melainkan Allah.
16 Esok kamu harus turun lawan
mereka. Mereka akan naik tandjakan
Hasis dan kamu akan mendapatkan
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mereka dilembah Sof, didekat gurun
Jeruel.
17 Kalian tidak usah bertempur dengan
mereka disana, namun hendaklah
bertahan dan berdiri tetap, maka lihatlah
penjelamatan Jahwe bagi kalian. Hai
Juda dan Jerusjalem, djangan takut dan
djangan tjemas! Esok kalian harus keluar
menghadapi mereka; Jahwe menjertai
kalian!"
18 Maka Josjafat membungkuk sampai
ketanah. Djuga Juda dan penduduk
Jerusjalem bersudjud dihadapan Jahwe
dan menjembah Jahwe.
19 Lalu bangkitlah para Levita dari
kaum Kehat dan kaum Korah untuk
memuliakan Jahwe, Allah Israil, dengan
suara njaring lagi meriah.
20 Pagi2 benar mereka bangun dan
keluar kepadang gurun Tekoa'. Ketika
mereka hendak keluar, Josjafat, berdiri
tegak dan berkata: "Dengarkanlah aku,
hai Juda dan penduduk Jerusjalem!
Pertjajalah pada Jahwe, Allahmu,
pertjajalah se-bulat2nja pada para
nabiNja, maka kamu akan berhasil!"
21 Setelah ia berembuk dengan rakjat,
ia lalu menempatkan beberapa penjanji
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Jahwe pada djalan keluar didepan lasjkar
jang bersiap. Dengan berdandanan
jang sutji mereka memuliakan Jahwe,
katanja: "Pudjilah Jahwe, sebab
kerelaanNja kekal se-lama2nja!"
22 Segera setelah mereka mulai
bersorak-sorai dan memuliakan,
maka Jahwe memasang pengadangan
terhadap bani 'Amon, Moab serta
penghuni pegunungan Se'ir, jang
mendatangi Juda itu, sehingga mereka
dialahkan.
23 Bani 'Amon dan Moab bangkit
lawan penghuni pegunungan
Se'ir untuk mengharamkan serta
membinasakan mereka. Setelah
penduduk Se'ir dilenjapkannja, mereka
lalu memusnahkan satu sama lain.
24 Ketika orang2 Juda sampai kemertju
padang gurun itu dan berbalik kepada
chalaik itu, maka majat2 sadjalah
berkaparan ditanah. Tak seorangpun
lolos.
25 Josjafat dengan rakjatnja datang
kesana untuk merampasi djarahan
mereka. Mereka dapati banjak ternak,
barang, pakaian dan benda2 berharga.
Mereka merebut begitu banjak, hingga
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tak terangkut lagi. Tiga hari lamanja
mereka me-rampas2 djarahan itu, sebab
banjaklah itu.
26 Pada hari keempat mereka
berkumpul dilembah Beraka. Sebab
disitulah mereka memudji Jahwe, maka
tempat tadi dinamakan orang "Lembah
Beraka", hingga dewasa ini.
27 Lalu semua orang Juda dan
Jerusjalem, dengan dikepalai Josjafat,
berbalik dengan sukatjita dan pulang
ke Jerusjalem, sebab Jahwe membuat
mereka bersukatjita atas seteru2
mereka.
28 Mereka masuk Jerusjalem, menudju
ke Rumah Jahwe, dengan dandi, ketjapi
dan nafiri.
29 Tetapi kekedjutan Jahwe mendjatuhi
sekalian keradjaan negeri2, ketika
mereka mendengar, bahwa Jahwe telah
bertempur lawan seteru2 Israil.
30 Maka keradjaan Josjafat amansentosa. Allahnja menganugerahkan
kepadanja ketenangan berkeliling.
31 Josjafat meradjai Juda. Ia berusia
tigapuluh lima tahun, ketika ia naik
tachta. Ia meradja di Jerusjalem selama
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duapuluh lima tahun. Ibunja bernama
'Azuba binti Sjilhi.
32 Ia melandjutkan djalan Asa, ajahnja,
tanpa menjimpang daripadanja.
Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe.
33 Hanja bukit2 angkar tidak
didjauhkan. Rakjat belum lagi
membulatkan hatinja kepada Allah
nenek-mojang mereka.
34 Lain2nja dari kisah Josjafat, jang
dahulu dan jang kemudian, tertulis
dalam kisah Jehu bin Hanani, jang
termuat dalam kitab radja2 Israil.
35 Kemudian Josjafat, radja Juda,
bersekutu dengan Ahazja, radja Israil,
jang djahat kelakuannja.
36 Ia bersekutu dengannja untuk
membuat kapal2 guna berlajar ke
Tarsjisj. Kapal2 itu dibuat di 'EsjonGeber.
37 Maka Eli'ezer bin Dodawahu dari
Meresja bernubuat lawan Josjafat:
"Karena engkau bersekutu dengan
Ahazja, maka Jahwe akan meretas
karjamu". Kapal2 itu patah dan tidak
djadi berlajar ke Tarsjisj.
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berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan serta
nenek-mojangnja di Kota Dawud. Joram,
puteranja, mendjadi radja akan gantinja.
2 Joram mempunjai beberapa saudara,
putera2 Josjafat, jakni: 'Azarja, Jehiel,
Zekarjahu, 'Azarjahu, Mikael dan
Sjefatjahu. Mereka sekalian adalah
putera Josjafat, radja Israil.
3 Ajahnja memberi mereka banjak
hadiah: perak, emas dan mata-benda
serta kota2 berbenteng di Juda. Tetapi
keradjaan diberikannja kepada Joram,
sebab ia itu putera sulungnja.
4 Setelah Joram mengambil alih
keradjaan ajahnja dan kukuh-kuat,
maka ia membunuh semua saudaranja
dan djuga beberapa pemimpin Israil
dengan pedang.
5 Joram berusia tigapuluh dua tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama delapan tahun.
6 Ia menempuh djalan radja2 Israil,
sebagaimana telah diperbuat wangsa
Ahab, sebab puteri Ahab mendjadi
isterinja dan ia membuat apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe.
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Jahwe tidak mau
membinasakan wangsa Dawud,
karena perdjandjian, jang telah diikatNja
dengan Dawud, sebagaimana Ia telah
berdjandji akan dianugerahkan selama2nja suatu pelita kepada dia serta
putera2nja.
8 Pada djamannja Edom mendurhaka
serta melepaskan diri dari genggaman
Juda dan mereka melantik radjanja
sendiri.
9 Maka Joram menjeberang dengan para
hulubalang dan segala kereta-perangnja.
Malam2 ia bangun dan memukul Edom,
jang mengelilinginja, dan para punggawa
kereta-perang.
10 Demikianlah Edom mendurhaka
dan melepaskan diri dari genggaman
Juda sampai dewasa ini. Pada waktu
itu djuga Libna mendurhaka, sebab
Joram telah meninggalkan Jahwe, Allah
nenek-mojangnja.
11 Iapun membuat bukit2 angkar diatas
gunung2 Juda, membuat penduduk
Jerusjalem berdjinah dan menjesatkan
Juda.
12 Maka sampailah kepadanja surat
dari nabi Elija, jang isinja: "Demikianlah
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Jahwe, Allah Dawud mojangmu,
bersabda: 'Karena engkau tidak
melandjutkan djalan Josjafat, ajahmu,
melainkan djalan Asa, radja Juda;
13 karena engkau menempuh djalan
radja2 Israil dan membuat Juda serta
penduduk Jerusjalem berdjinah, sebagai
mana wangsa Ahab telah membuat
berdjinah, dan lagi karena engkau telah
membunuh saudara2mu dari keluarga
ajahmu, jang lebih baik daripadamu,
14 maka sesungguhnja, Jahwe akan
menghantam dengan hebat bangsamu,
anak2, isteri2 dan seluruh harta-milikmu.
15 Engkau sendiri akan dihinggapi
pelbagai penjakit, sakit perut, sehingga
sesudah beberapa lamanja isi perutmu
akan keluar karena penjakit itu".
16 Maka Jahwe membangkitkan nafsu
orang2 Felesjet dan Arab, jang tinggal
didekat orang2 Kusj, terhadap Joram.
17 Mereka naik ke Juda, memasukinja
dan membawa pulang seluruh harta milik, jang terdapat didalam istana, pun
pula putera2nja dan isteri2nja, maka
padanja tiada tersisa putera satupun
selain Joahaz, jang bungsu.
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kesemuanja itu Jahwe
menghantam dia dengan sakit perut,
jang tak ada penjembuhannja.
19 Sesudah beberapa lamanja, ketika
adjalnja tiba sesudah dua tahun,
keluarlah isi perutnja karena penjakitnja,
dan ia meninggal dengan sakit jang
hebat. Bangsanja tidak menjalakan
pantjaka baginja, sebagaimana halnja
dengan nenek-mojangnja.
20 Ia berusia tigapuluh dua tahun,
ketika ia naik tachta dan ia meradja di
Jerusjalem selama delapan tahun. Ia
berpulang tanpa ditjintai. Ia dimakamkan
di Kota Dawud, tetapi bukannja didalam
makam para radja.
1 Penduduk Jerusjalem
meradjakan Ahazjahu, putera
bungsu Joram akan gantinja. Sebab
jang lebih tua sudah dibunuh oleh
pasukan rampok, jang telah mendatangi
perkemahan ber-sama2 dengan orang2
Arab. Maka Ahazjahu, putera Joram,
radja Juda, mendjadi radja.
2 Ahazjahu berusia duapuluh dua tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama satu tahun. Ibunja
bernama 'Ataljahu binti 'Omni.
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melandjutkan djalan wangsa
Ahab, sebab ibunja mendjadi
penasihatnja jang djahat.
4 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, seperti wangsa Ahab.
Sebab setelah ajahnja mangkat, mereka
itupun mendjadi penasihatnja akan
kebinasaannja.
5 Djuga menurut nasihat mereka ia
pergi bersama dengan Joram, putera
Ahab, radja Israil, untuk bertempur
dengan Hazael, radja Aram, didekat
Ramot di Gile'ad, tetapi orang2 Aram
melukai Joram.
6 Karena itu ia kembali, supaja
di Jizre'el diobati luka2nja, jang
didatangkan padanja oleh orang2 Aram
di Ramot, ketika ia bertempur dengan
Hazael, radja Aram. Maka Ahazjahu,
putera Joram, radja Juda, datang
mendjenguk Joram, putera Ahab, di
Jizre'el, karena ia sakit.
7 Tetapi sudah ditakdirkan oleh Allah
akan kebinasaannja, bahwasanja
Ahazjahu pergi kepada Joram dan
bersama dengan Joram menjongsong
Jehu bin Nimsji, jang telah diurapi Jahwe
untuk menumpas wangsa Ahab.
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terdjadilah, ketika Jehu
melaksanakan hukuman atas wangsa
Ahab, ia mendapati pangeran2 Juda dan
kemanakan2 Ahazjahu, jang melajani
Ahazjahu dan membunuh mereka.
9 Kemudian ia mentjari Ahazjahu jang
ditangkap, ketika ia bersembunji di
Sjomron. Ia dibawa kehadapan Jehu dan
lalu dimatikan. Namun ia dimakamkan,
sebab, kata orang:"Ia adalah seorang
putera Josjafat, jang mentjari Jahwe
dengan segenap hatinja. Didalam
keluarga Ahazjahu tiada lagi seorangpun
jang mampu mendjalankan keradjaan.
10 Maka, setelah 'Ataljahu, ibu Ahazjahu,
melihat, bahwa puteranja telah mati, ia
lalu membinasakan seluruh keturunan
keradjaan dari keluarga Juda.
11 Tetapi Josjabe'at, puteri radja,
mengambil Joasj, putera Ahazjahu, dan
membawa dia tjuri2 dari kalangan para
pangeran, jang dibunuh. Ia menaruhnja
bersama dengan inangdanja didalam
bilik peraduan. Disana ia disembunjikan
oleh Josjabe'at, puteri radja Joram, dan
isteri imam Jojada' -ia adalah saudari
Ahazjahu-terhadap 'Ataljahu, supaja ia
tidak turut dibunuh.
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tinggal bersembunji pada mereka
dalam Bait-Allah enam tahun lamanja,
selama 'Ataljahu meradjai negeri.
1 Dalam tahun jang ketudjuh
Jojada' menetapkan hatinja.
Ia memanggil para pemimpin seratus
orang, jaitu 'Azarjahu bin Jeroham,
Ismail bin Johanan, 'Azarjahu bin 'Obed,
Ma'asejahu bin 'Adajahu dan Elisjafat bin
Zikri, dan (masuk) perdjandjian dengan
mereka.
2 Mereka lalu berkeliling di Juda dan
menghimpun para Levita dari segala
kota Juda dan para kepala keluarga
Israil. Mereka datang ke Jerusjalem.
3 Didalam Bait-Allah seluruh djemaah
itu mengikat perdjandjian dengan
radja. (Jojada') berkata kepada
mereka: "Putera radja mesti meradja,
sebagaimana jang telah disabdakan
Jahwe kepada keturunan Dawud.
4 Perkara inilah harus kalian perbuat:
Sementara sepertiga dari kalian masuk
pada hari Sabat, baik imam dan Levita
maupun pendjaga pintu,
5 sepertiga harus di istana dan sepertiga
dipintu gerbang Alas, dan segenap rakjat
di-pelataran2 Rumah Jahwe.
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djangan masuk Rumah
Jahwe, ketjuali para imam dan Levita
jang sedang bertugas. Mereka itu boleh
masuk kedalam, sebab mereka sutji.
Tetapi seluruh rakjat harus menepati
peraturan2 Jahwe.
7 Para Levita harus melingkari radja
berkeliling, masing2 dengan sendjata
ditangan. Siapa sadja jang hendak
memasuki baitullah ini, haruslah
dibunuh. Dampingilah radja dalam
keluar-masuknja!"
8 Para Levita dan seluruh Juda
melakukan apa jang diperintahkan imam
Jojada', Masing2 mengambil orang2nja
jang masuk pada hari Sabat maupun
jang keluar pada hari Sabat, sebab imam
Jojada' tidak mengidjinkan puak2 itu
pergi.
9 Imam Jojada' memberikan kepada
para pemimpin seratus orang tombak2,
perisai2 dan utar2 radja Dawud, jang
berada didalam Bait-Allah.
10 Ia menempatkan seluruh rakjat itu,
masing2 dengan pendahan ditangan,
dari sebelah selatan sampai kesebelah
utara baitullah dekat mesbah dan
baitullah itu, dekat radja berkeliling.
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lalu menghantar putera
radja keluar dan mengenakan kuluk
serta pontoh padanja. Maka mereka
menobatkan dia. Jojada' serta
putera2nja mengurapi dia dan berpekik:
"Hiduplah radja!"
12 Mendengar keramaian rakjat jang
ber-lari2 dan menjoraki radja itu,
'Ataljahu lalu datang kepada rakjat di
Rumah Jahwe.
13 Disitu dilihatnjalah radja berdiri
didekat turus(nja), pada pintu masuk,
serta para pemimpin dan nafiri dekat
pada radja dan djuga segenap rakjat
negeri, jang bersukatjita dan meniup
nafiri itu, dan para penjanji dengan alat2
musik, jang memimpin lagu pudjian.
'Ataljahu menjobek pakaiannja dan
berteriak: "Tjedera! Tjedera!"
14 Imam Jojada' menjuruh para
pemimpin seratus orang, jaitu para
petugas angkatan-perang, keluar dan
berkata kepada mereka: "Bawalah dia
keluar barisan. Siapa jang ikut dia,
hendaknjalah dibunuh dengan pedang!"
Sebab imam sudah berkata, bahwa ia
tidak boleh dibunuh mereka didalam
Rumah Jahwe.
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menangani dia dan ketika ia
sampai keistana melalui tempat masuk
Pintu Kuda, maka ia dibunuh mereka
disitu.
16 Johada' mengikat perdjandjian antara
dirinja dengan segenap rakjat dan radja,
supaja mereka mendjadi umat Jahwe
lagi.
17 Kemudian seluruh rakjat pergi kekuil
Ba'al, jang dirobohkannja. Mesbah2 dan
berhala2nja dipatahkan sama sekali dan
Matan, imam Ba'al, dibunuh didepan
mesbah2.
18 Jojada' lalu menjerahkan
penjelenggaraan Rumah Jahwe
kedalam tangan para imam-Levita, jang
diberi Dawud sebagai bagiannja Rumah
Jahwe untuk menjampaikan kurban
bakar kepada Jahwe sebagaimana
jang tertulis dalam Taurat Musadengan sukatjita dan njanjian menurut
peraturan2 Dawud.
19 Ia mengangkat pendjaga2 pintu pada
pintu2 Rumah Jahwe, agar djangan ada
orang, jang bagaimanapun djua nadjis
adanja, masuk kedalam.
20 Lalu dipanggilnja para pemimpin
seratus orang, para pemuka dan
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penguasa di-tengah2 rakjat maupun
seluruh rakjat negeri itu dan dihantarnja
radja turun dari Rumah Jahwe. Mereka
masuk istana melalui pintu pusat
Gerbang Agung, lalu mendudukkan radja
diatas tachta keradjaan.
21 Dan segenap rakjat negeri
bersukatjita dan kotapun tetap sentosa.
Tetapi 'Ataljahu telah dibunuhnja dengan
pedang.
1 Adapun Joasj berusia tudjuh
tahun, ketika ia naik tachta,
dan ia meradja di Jerusjalem selama
empatpuluh tahun. Ibunja bernama
Sibja dan berasal dari Beer-Sjeba'.
2 Joasj membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe sepandjang umur
hidup imam Jojada'.
3 Jojada' mengambil baginja dua isteri
dan ia memperanakkan putera dan
puteri.
4 Kemudian Joasj berniat membaharui
Rumah Jahwe.
5 Ia menghimpun para imam dan Levita
dan bertitah kepada mereka: "Pergilah
ke-kota2 Juda dan kumpulkanlah uang
dari seluruh Israil, guna tahun demi
tahun memperbaiki Bait Allahmu.
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Segerakanlah perkara itu! "Tetapi para
Levita tidak menjegerakannja.
6 Maka radja memanggil Jojada', kepala
para imam, dan bertanja kepadanja:
"Mengapa engkau tidak menagih dari
kaum Levita, supaja mereka menghantar
dari Juda dan Israil, apa jang telah
dibebankan Musa, hamba Jahwe, serta
djemaah pada Israil untuk kemah
kesaksian itu?
7 Sebab 'Altajahu (dan) putera2nja
,jang dibusukkannja, telah membuat
Bait-Allah djadi rusak dan menggunakan
sumbangan bakti Rumah Jahwe untuk
Ba'al2."
8 Maka radja menjuruh buat sebuah
peti dan taruh itu diluar, dipintugerbang
Rumah Jahwe,
9 lalu maklumkan di Jerusjalem, bahwa
orang harus menghantarkan apa jang
dibebankan Musa, hamba Allah, kepada
Israil digurun.
10 Semua pemimpin dan segenap
rakjat bersukatjita atasnja. Mereka
membawa (uang itu) dan membuangnja
selengkapnja kedalam peti itu
11 Tiap2 kali peti itu dibawa kepada
djawatan radja oleh kaum Levita, jakni

2 Tawarikh 24.12–14

90

apabila orang melihat ada banjak uang
didalamnja. Lalu datanglah penulis
radja serta petugas imam kepala dan
mengosongkan peti itu. Peti itu lalu
diangkat dan dikembalikan ketempatnja.
Demikianlah diperbuatnja hari demi hari
dan dikumpulkannja banjak uang.
12 Radja serta Jojada' menjerahkan
itu kepada mandor-kepala pekerdjaan,
jang bertugas di Rumah Jahwe. Kaum
upahan, tukang2 batu dan tukang2 kaju,
lalu mulai membaharui Rumah Jahwe
dan djuga pandai2 besi dan pandai
perunggu mulai memperbaiki Rumah
Jahwe.
13 Para mandor-kepala mulai
pekerdjaan, sehingga berkat usaha
mereka pekerdjaan perbaikan itu madju
dengan pesatnja. Mereka mendirikan
kembali Bait Allah sesuai dengan
susunannja semula dan memulihkannja.
14 Setelah mereka selesai dengan itu,
maka sisa uang itu dibawa kehadapan
radja serta Jojada'. Dengan uang itu lalu
dibuatnja perabot untuk Rumah Jahwe,
perabot untuk ibadah dan kurban,
perukupan dan perkakas dari emas dan
perak lainnja. Selama Jojada' hidup,
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orang menjampaikan kurban bakar
tetap.
15 Jojada' mendjadi tua dan kenjang
akan hari, lalu meninggal. Ketika ia
meninggal ia berusia seratus tigapuluh
tahun.
16 Ia dikuburkan di Kota Dawud pada
para radja, sebab ia telah berbuat baik
di Israil demi untuk Allah serta BaitNja.
17 Tetapi setelah Jojada' meninggal,
pemimpin2 datang dan bersudjud
didepan radja dan merekalah jang
sekarang didengarkan radja.
18 Mereka melalaikan Rumah Jahwe,
Allah nenek-mojang mereka, dan
berbakti kepada asjera2 dan berhala2.
Karena kedjahatan mereka itu Murka
datang atas Juda dan Jerusjalem.
19 Nabi2 diutus kepada mereka untuk
membalikkannja kepada Jahwe; mereka
ditegurnja, tetapi mereka tidak mau
mendengarkan.
20 Maka Zekarja, putera imam Jojada',
diselubungi roh Allah. Ia berdiri didepan
rakjat dan berkata kepada mereka:
"Demikianlah sabda Jahwe: 'Mengapa
kamu melanggar perintah2 Jahwe
tanpa hasil apapun? Karena kamu telah
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meninggalkan Jahwe, maka Iapun akan
meninggalkan kamu'."
21 Tetapi mereka bersepakat lawan
dia dan atas perintah radja mereka
meradjam dia dipelataran Rumah Jahwe.
22 Radja Joasj tidak ingat lagi akan
djasa baik, jang telah dibuat Jojada'
bapak Zekarja, melainkan ia membunuh
anaknja. Tetapi ketika meninggal Zekarja
berteriak: "Jahwe akan melihat ini dan
akan menagih!"
23 Maka pada pergantian tahun naiklah
angkatan-perang Aram lawan Joasj.
Mereka memasuki Juda dan Jerusjalem,
membinasakan semua pemimpin
di-tengah2 rakjat dan mengirimkan
segala djarahan kepada radja Damsjik.
24 Angkatan-perang Aram itu
sungguhpun datang dengan djumlah
orang jang ketjil sadja, tetapi Jahwe
menjerahkan angkatan-perang jang
amat besar kedalam tangannja, sebab
mereka telah meninggalkan Jahwe,
Allah nenek-mojang mereka. Aram
melaksanakan hukuman2 atas diri Joasj.
25 Ketika orang2 Aram pergi daripadanja
- ia ditinggalkannja dalam keadaan sakit
pajah -, maka pendjawat2nja bersepakat
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terhadapnja karena utang darah pada
putera2 imam Jojada', lalu membunuh
dia dipembaringannja. Ia mangkat dan
dimakamkan di Kota Dawud. Tetapi ia
tidak dimakamkan dimakam para radja.
26 Adapun jang bersepakat terhadapnja
ialah Zabab bin Sjime'at, wanita 'Amon,
dan Jozabad bin Sjimrit, wanita Moab.
27 Tentang putera2nja, besarnja upeti
jang dibebankan padanja, alasan
Bait-Allah, tertulis dalam hikajat kitab
radja2. Amas-ja, puteranja, mendjadi
radja akan gantinja.
1 Amas-ja berusia duapuluh lima
tahun, ketika ia naik tachta, dan ia
meradja di Jerusjalem selama duapuluh
sembilan tahun. Ibunja bernama Jo'adan
dan berasal dari Jerusjalem.
2 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, meskipun tidak
sebulat hati.
3 Segera setelah keradjaan teguh
dibawah pemerintahannja, ia lalu
memukul pendjawat2nja, jang sudah
membunuh ajahanda.
4 Tetapi ia tidak membunuh anak2
mereka sesuai dengan apa jang tertulis
dalam Taurat, Kitab Musa, dalam mana
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Jahwe telah memerintahkan: "Bapak
tidak boleh dibunuh karena anaknja
dan anak tidak boleh dibunuh karena
bapaknja, melainkan orang masing2
hendaknja dibunuh melulu karena dosa2
nja sendiri.
5 Amas-ja menghimpun orang2
Juda dan mengatur mereka menurut
keluarga2 dibawah pemimpin2 seribu
dan seratus orang, dari seluruh Juda dan
Binjamin. Ia mendaftar mereka, jang
berumur duapuluh tahun keatas dan
didapatinja tigaratus ribu orang pilihan,
jang mampu untuk dinas tentara dan
jang memegang djebang dan seligi.
6 Dan lagi ia mengupah seratus ribu
orang gagah-perkasa dari Israil dengan
sedjumlah seratus kentar perak.
7 Tetapi seorang pesuruh Allah datang
kepadanja dan berkata: "Baginda,
djanganlah tentara Israil itu datang
bergabung dengan baginda, sebab
Jahwe tidak menjertai Israil, seluruh
bani Efraim.
8 Djikalau itu sungguh datang, maka
baginda dapat berlaku dengan berani,
namun Allah akan mendjatuhkan
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baginda dihadapan seteru. Allahlah jang
dapat menolong dan mendjatuhkan!"
9 Sahut Amas-ja kepada pesuruh
Allah itu: "Bagaimana kiranja djadinja
dengan seratus kentar, jang telah
kuberikan kepada pasukan Israil itu?"
Sahut pesuruh Allah: "Perkara Jahwelah
memberikan lebih banjak kepada
baginda!"
10 Amas-ja lalu mementjilkan pasukan,
jang datang kepadanja dari Efraim itu,
lalu menjuruh mereka pergi ketempat
tinggalnja. Maka berpidjarlah amarah
mereka jang hebat kepada Juda dan
dengan amarah jang berpidjar itu
mereka kembali ketempat tinggalnja.
11 Amas-ja dapat hati dan membimbing
rakjatnja (kemedan perang), pergi ke
Lembah Garam dan memukul bani Se'ir
sebanjak sepuluh ribu orang.
12 Sepuluh ribu orang ditawan hidup2
oleh bani Juda, lalu dibawa kepuntjak
Sela dan didjatuhkan dari puntjak Sela
itu, sehingga hantjur semuanja.
13 Tetapi lasjkar pasukan jang
dipulangkan Amas-ja, sehingga mereka
tidak boleh ikut bertempur ber-sama2
dengannja, menjerbu kota2 Juda, mulai
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dari Sjomron sampai ke Bet-Horon, dan
memukul dari antara mereka tiga ribu
orang dan mendapat rampasan besar.
14 Sesudah kembali dari pukulan
pada orang2 Edom itu, Amas-ja
membawa sertanja dewata bani Se'ir
dan menempatkannja sebagai dewa2
bagi dirinja. Ia bersembah dihadapannja
dan membakar dupa kepadanja.
15 Maka berpidjarlah murka Jahwe atas
Amas-ja. Jahwe mengutus kepadanja
seorang nabi, jang mengatakan
kepadanja: "Mengapa kautjari dewa2
bangsa itu, jang melepaskan bangsanja
sendiri sadja dari genggamanmu tidak
dapat?"
16 Tengah ia masih berbitjara
dengannja, Amas-ja menjela: "Adakah
engkau kami angkat mendjadi penasihat
radja? Berhentilah! Maukah engkau
dipukul?" Nabi itu berhenti, tetapi
lalu menjambung: "Aku tahu, bahwa
sekarang Allah telah menasihatkan
untuk membinasakan baginda, karena
baginda telah membuat hal itu dan tidak
mendengarkan nasihatku."
17 Amas-ja, radja Juda, berembuk, lalu
mengirim pesan ini kepada Joasj, putera
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Joahaz, putera Jehu, radja Israil: "Mari
kita berhadapan muka!"
18 Tetapi Joasj, radja Israil, mengirim
djawaban ini kepada Amas-ja,
radja Juda: "Dedurian di Libanon
menjampaikan tuntutan ini kepada
pohon aras di Libanon: 'Berikanlah
puterimu kepada puteraku mendjadi
isterinja!' Tetapi margasatwa Libanon
berlalu dan meng-indjak2 dedurian itu.
19 Anda berpikir: Anda memukul
Edom, maka hati anda meninggi.
Nikmatilah kemuliaanmu dan tinggal
dirumah! Untuk apa gerangan anda mau
me-mantjing2 bentjana anda dan djatuh
binasa, anda serta Juda, rakjat anda?"
20 Tetapi Amas-ja tidak mau mendengar,
sebab itulah takdir Allah, untuk
menjerahkan mereka kedalam tangan
(seseorang), karena mereka telah
mentjari dewata Edom.
21 Maka naiklah Joasj, radja Israil, dan
ia serta Amas-ja berhadapan muka
didekat Bet-Sjemesj, jang termasuk
Juda.
22 Juda dialahkan oleh Israil dan mereka
lari, masing2 kekemahnja.
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Bet-Sjemesj itu Joasj,
radja Israil menangkap Amas-ja, radja
Juda, putera Joasj, putera Ahazjahu,
lalu membawanja ke Jerusjalem. Ia
meretas tembok Jerusjalem mulai
dari pintugerbang Efraim sampai
kepintugerbang (Pendjuru); empat ratus
hasta pandjangnja.
24 (Iapun mengambil) segala emas
dan perak serta segala perabotan, jang
terdapat didalam Rumah Jahwe pada
'Obed-Edom, dan djuga harta-benda
istana dan lagi beberapa orang sandera,
lalu pulang ke Sjomron.
25 Amas-ja, putera Joasj, radja Juda,
masih hidup limabelas tahun lamanja,
setelah Joasj, putera Joahaz, radja Israil,
mangkat.
26 Lain2nja dari kisah Amas-ja, jang
dahulu dan jang kemudian, bukankah
kesemuanja itu tertulis dalam kitab
radja2 Juda dan Israil?
27 Semendjak saat Amas-ja berpaling
daripada Jahwe, orang bersepakat
terhadapnja di Jerusjalem dan ia lari ke
Lakisj. Tetapi orang menjuruh kedjar dia
sampai ke Lakisj dan disana ia dibunuh.
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kuda ia diangkut ke
Jerusjalem dan dimakamkan serta
nenek-mojangnja di Kota Dawud.
1 Seluruh rakjat Juda mengambil
'Uzijahu, meskipun ia baru berusia
empatbelas tahun, dan meradjakan dia
akan ganti Amas-ja, ajahnja.
2 Dia itulah jang membangun kembali
Elot dan mengembalikannja kepada
Juda, sesudah radja berbaring serta
nenek-mojangnja.
3 'Uzijahu berusia enambelas tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama limapuluh dua tahun.
Ibunja bernama Jekoljahu dan berasal
dari Jerusjalem.
4 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat Amas-ja, ajahnja.
5 Ia sungguh berichtiar mentjari
Allah selama Zekarjahu hidup, jang
mengadjarnja dalam ketakutan kepada
Allah. Selama ia mentjari Jahwe, maka
Allah membuatnja berhasil.
6 Ia pergi bertempur dengan orang2
Felesjet, meretas tembok Gat, Jabne
dan Asjdod, lalu membangun kota2
didjadjahan Asjdod dan orang2 Felesjet.

26

2 Tawarikh 26.7– 11
7 Allah

100

menolong dia lawan orang2
Felesjet dan Arab, jang tinggal di
Gur-Ba'al, maupun lawan orang2 Me'um.
8 Orang2 'Amonpun memberi penungkul
kepada 'Uzijahu. Kemasjhurannja
meluas sampai keperbatasan Mesir,
sebab ia teramat kuat.
9 'Uzijahu membangun mertju2 di
Jerusjalem, jakni diatas Pintu Pendjuru,
diatas Pintu Lembah dan di Pendjuru,
lalu diperkokohkannja.
10 Iapun membangun mertju2 dipadang
gurun dan mengapak banjak sumur,
sebab ia mempunjai kawanan besar
dibaruh dan didataran tinggi, dan lagi
banjak petani dan tukang kebun anggur
dipegunungan dan di Karmel. Ia kan
gemar akan pertanian.
11 'Uzijahu mempunjai djuga angkatanperang jang terlatih untuk bertempur
dan mampu untuk dinas tentara. Ia
terbentuk atas kesatuan jang menurut
djumlahnja didaftar oleh penulis radja
Je'iel, dan lukita Ma'asejahu, dibawah
pengawasan Hananjahu, salah seorang
pendjawat radja.
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kepala keluarga dari orang2
jang gagah-perkasa itu, ialah duaribu
enamratus orang.
13 Angkatan-perang dibawah pimpinan
mereka itu berdjumlah tigaratus tudjuh
ribu limaratus orang, jang mempunjai
daja tempur besar untuk menolong radja
terhadap seteru2nja.
14 'Uzijahu menjediakan untuk mereka,
jaitu untuk seluruh balatentara itu,
perisai, seligi, ketopong2, lemena2,
busur2 dan batu umban.
15 Di Jerusjalem ia membuat alat2
pelempar, jang ditemukan oleh para
ahli, dan ditaruhnja diatas mertju2 dan
pendjuru untuk melemparkan anakpanah
dan batu2 besar. Maka kemasjhurannja
meluas sampai kekedjauhan, sebab ia
mendapat pertolongan jang sungguh
adjaib, sehingga ia bertambah kuat.
16 Tetapi setelah ia mendjadi kukuhkuat, hatinja lalu meninggi akan
kebinasaannja sendiri. Ia tak setia
terhadap Jahwe, Allahnja, dan masuk
kedalam Bait Jahwe untuk membakar
dupa diatas mesbah dupa.
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imam 'Azarjahu dan sertanja
delapanpuluh imam Jahwe, orang jang
gagah-berani, menjusul dia.
18 Mereka berdiri berhadapan dengan
radja 'Uzijahu dan berkata kepadanja:
"Tidak berwenanglah baginda, hai radja
'Uzijahu, untuk membakar dupa bagi
Jahwe, melainkan hanjalah para imam,
keturunan Harun, jang disutjikan untuk
membakar dupa. Keluarlah dari tempat
sutji ini! Sebab baginda melanggar
haram dan baginda tidak berhak atas
kemuliaan, jang datang dari Jahwe
Allah!"
19 'Uzijahu marah2. Sementara ia
dengan pendupaan masih ditangannja
marah2 kepada para imam, tiba2
didepan para imam, di Rumah Jahwe
didekat mesbah dupa itu timbullah kusta
didahinja.
20 Ketika imam-kepala 'Azarjahu dan
para imam berpaling kepadanja, lihatlah
dahinja sudah kena kusta. Mereka
mendesak dia segera keluar dari situ dan
ia sendiripun keluar dengan ber-gegas2,
sebab ia telah ditimpa Jahwe.
21 Maka radja 'Uzijahu kena penjakit
kusta hingga hari mangkatnja. Ia tinggal
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didalam rumah penjendirian karena sakit
kusta, sebab ia terkutjil dari Rumah
Jahwe, sementara Jotam, puteranja,
mengepalai istana dan menghukumkan
rakjat negeri.
22 Lain2nja dari kisah 'Uzijahu, jang
dahulu dan jang kemudian, ditulis oleh
nabi Jesaja bin Amos.
23 'Uzijahu berbaring serta nenekmojangnja dan dimakam serta
nenek-mojangnja diladang makam para
radja. Sebab kata orang: "Ia orang
kusta." Jotam, puteranja, mendjadi radja
akan gantinja.
1 Jotam berusia duapuluh lima
tahun, ketika ia naik tachta,
dan ia meradja di Jerusjalem selama
enambelas tahun. Ibunja bernama
Jerusja binti Sadok.
2 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat 'Uzijahu, ajahnja.
Hanjalah ia tidak memasuki Bait Jahwe.
Rakjat terus membinasakan dirinja.
3 Dia itulah jang telah membangun
Gerbang Agung Rumah Jahwe.
Ditembok 'Ofelpun diadakannja banjak
pembangunan.
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memperkokoh kota2 dipegunungan
Juda dan di-hutan2 ia membangun puri2
dan mertju2.
5 Ia bertempur dengan radja bani
'Amon dan menggagahi mereka. Dalam
tahun itu djua bani 'Amon menjerahkan
kepadanja seratus kentar perak, sepuluh
ribu kor gandum dan sepuluh ribu kor
djelai. Sebanjak itu pula disampaikan
bani 'Amon kepadanja dalam tahun
kedua dan tahun ketiga.
6 Jotam mendjadi kukuh-kuat, sebab ia
berkukuh pada djalan2 Jahwe, Allahnja.
7 Lain2nja dari kisah Jotam, segala
pertempurannja dan pekerdjaannja,
kesemuanja itu tertulis dalam kitab
radja2 Israil dan Juda.
8 Ia berusia duapuluh lima tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama enambelas tahun.
9 Jotam berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan di Kota
Dawud. Ahaz, puteranja, mendjadi radja
akan gantinja.
1 Ahaz berusia duapuluh tahun,
ketika ia naik tachta, dan
ia meradja di Jerusjalem selama
enambelas tahun. Ia tidak membuat
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apa jang lurus dalam pandangan Jahwe,
seperti Dawud, mojangnja,
2 melainkan ia menempuh djalan
radja2 Israil. Ia membuat patung logam
tuangan untuk Ba'al2,
3 membakar dupa dilembah Ben-Hinom,
ia membuat putera2nja melintasi api,
menurut adat ngeri bangsa2, jang sudah
dienjahkan Jahwe dari hadapan bani
Israil.
4 Ia mempersembahkan kurban dan
membakar dupa diatas bukit2 angkar
dan ketinggian2 dan dibawah tiap2
pohon rindang.
5 Maka itu Jahwe, Allahnja, menjerahkan
dia kedalam tangan radja Aram. Mereka
memukul dia dan membuat banjak
tawanan daripadanja serta membawa
mereka ke Damsjik. (Iapun diserahkan)
kedalam tangan radja Israil, jang
menimpakan padanja pukulan jang
hebat.
6 Pekah bin Remaljahu membunuh
pada satu hari di Juda seratus duapuluh
ribu orang jang gagah. Sebab mereka
telah meninggalkan Jahwe, Allah
nenek-mojang mereka.
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seorang pahlawan dari Efraim,
membunuh Ma'asejahu, putera radja,
dan 'Azrikam, pembesar istana, dan
Elkana, wasir radja.
8 Bani Israil menawan dari kaum
sebangsanja duaratus ribu isteri, putera
dan puteri. Mereka merampas djuga
djarahan banjak dan djarahan itu dibawa
mereka ke Sjomron.
9 Disana adalah seorang nabi Jahwe
jang bernama 'Obed. Ia keluar
mendjumpai tentara, jang tiba di
Sjomron, lalu mengatakan kepada
mereka :"Karena amarah Jahwe, Allah
nenek mojangmu, kepada Juda, maka
mereka telah diserahkanNja kedalam
tanganmu. Tetapi kamu telah membunuh
dengan geramnja sampai naik kelangit.
10 Dan kini kamu berniat menaklukkan
penduduk Juda dan Jerusjalem mendjadi
budak dan sahajamu. Tidakkah
padamupun ada kedjahatan dihadapan
Jahwe, Allahmu?
11 Dengarkanlah aku sekarang dan
kembalikanlah tawanan2, jang telah
kamu tawan dari kaum sebangsamu itu.
Djika tidak, nistjaja pidjar murka Jahwe
akan datang atas diri kamu."
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bangkitlah beberapa kepala
bani Efraim, jaitu 'Azarjahu bin Johanan,
Berekjahu bin Mesjilemot, Hizkijahu bin
Sjalum dan 'Amasa bin Hadlai didepan
orang2 jang pulang dari perlawanan itu.
13 Katanja kepada mereka: "Djanganlah
tawanan itu dibawa kemari, sebab hal
itu akan mendjadi kedjahatan bagi
kita dihadapan Jahwe. Kamu berniat
menambah dosa dan kedjahatan
kita sadja, pada hal kedjahatan kita
sudah besar dan pidjar Murka sudah
mendatangi Israil!"
14 Lalu didepan para pemimpin
dan seluruh djemaah itu orang2
jang berlengkap itu membiarkan
para tawanan itu pergi serta barang
rampasan.
15 Adapun orang2, jang terdaftar
namanja, bangkit dan memelihara para
tawanan. Dari djarahan itu mereka
memberikan pakaian kepada jang
telandjang: mengenakan pakaian
kepada mereka, memasang kasut,
memberi mereka makan dan minum
dan meminjaki mereka. Lalu mereka
dihantarnja kembali dengan keledai
untuk mereka jang berdjalan ter-saruk2
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serta dibawanja ke Jeriho, kota kurma,
kepada kaum sebangsa mereka, lalu
pulang ke Sjomron.
16 Pada waktu itu djuga radja Ahaz
mengirim pesan kepada radja2 Asjur,
supaja ditolong oleh mereka.
17 Dalam pada itu djuga orang2 Edom
telah datang, memukul Juda dan
membuat banjak tawanan.
18 orang2 Felesjet pun telah menjerbu
kota2 di Baruh dan di Negeb-Juda.
Mereka merebut Bet-Sjemesj, Ajalon,
Gederot, Soko dan kota2 takluknja,
Timna dan kota2 takluknja, Gimzo dan
kota2 takluknja, serta menetap disitu.
19 Sebab Jahwe merendahkan Juda
karena Ahaz, radja Israil, sebab ia
membiarkan Juda sadja dan tidak setia
kepada Jahwe.
20 Maka datanglah Tiglatpeleser, radja
Asjur, menjerang dia. Ia menjesakkan
dia, tetapi tidak dapat menggagahinja.
21 Sebab Ahaz merampasi Rumah
Jahwe, istana dan para bangsawan,
serta menjerahkan rampasan itu kepada
radja Asjur, namun tidak ditolong
olehnja.
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pada waktu (radja Asjur)
menjesakkan dia, radja Ahaz masih
menambahkan ketidak-setiaannja
kepada Jahwe.
23 Ia mempersembahkan kurban kepada
dewa2 Damsjik, jang telah memukul dia,
seraja berkata: "Dewa2 para radja Aram
telah memberikan pertolongan kepada
mereka. Maka kepada mereka itulah
aku hendak mempersembahkan kurban,
supaja aku ditolong mereka." Tetapi itu
gunanja hanjalah untuk mendjatuhkan
dia dan seluruh Israil.
24 Ahaz mengumpulkan perabot
Bait-Allah dan mengeratkan perabot
Bait-Allah lainnja; ia menutup pintu2
Rumah Jahwe dan membuat bagi dirinja
mesbah2 disegala sudut Jerusjalem.
25 Di-tiap2 kota Juda jang lainpun
dibuatnja bukit2 angkar untuk
membakar dupa kepada dewa2 lain.
Demikianlah ia menantang Jahwe, Allah
nenek-mojangnja.
26 Lain2nja dari kisahnja dan segala
hal-ichwalnja jang dahulu dan jang
kemudian, kesemuanja itu tertulis dalam
kitab radja2 Juda dan Israil.
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berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan dikota,
di Jerusjalem. Tetapi ia tidak dibawa
kemakam para radja Israil. Hizkia,
puteranja, mendjadi radja akan gantinja.
1 Hizkia berusia duapuluh lima
tahun, ketika ia naik tachta, dan
ia meradja di Jerusjalem selama dua
puluh sembilan tahun. Ibunja bernama
Abija binti Zekarja.
2 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat Dawud, mojangnja.
3 Dia itulah jang membuka pintu2
Rumah Jahwe pula dalam tahun pertama
pemerintahannja, dalam bulan pertama,
serta memperbaikinja.
4 Lalu ia menjuruh para imam dan
Levita datang dan menghimpun mereka
dilapangan timur,
5 dan berkata kepada mereka:
Dengarkanlah aku, hai para Levita!
Sutjikanlah dirimu sekarang dan
sutjikanlah Rumah Jahwe, Allah nenekmojangmu! Keluarkanlah jang djidjik
dari tempat sutji!
6 Sebab nenek-mojang kita telah
berlaku tak setia dan telah membuat
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apa jang durdjana dalam pandangan
Jahwe, Allah kita. Mereka telah
meninggalkan dia, memalingkan
mukanja dari kediaman Jahwe dan telah
membelakanginja.
7 Dan mereka telah menutup pintu2
Haluan, memadamkan pelita2 dan dupa
tidak dibakarnja lagi dan kurban bakar
tidak disampaikannja ditempat sutji itu
kepada Allah Israil.
8 Maka datanglah murka Jahwe atas
Juda dan Jerusjalem. Ia membuat
mereka djadi pendjera, dahsjat dan
suitan, seperti telah kamu saksikan
dengan mata kepala sendiri.
9 Memang nenek-mojang kita telah
tewas karena pedang, putera-puteri
serta isteri kita oleh karenanja telah
mendjadi tawanan.
10 Sekarang aku berminat hendak
mengikat perdjandjian dengan Jahwe,
Allah Israil, agar pidjar murkaNja
berpaling dari kita.
11 Anak2ku, djanganlah sekarang
berdiam sadja! Kamu telah dipilih
Jahwe untuk berdiri dihadapanNja serta
bergilir bakti kepadaNja dan mendjadi
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pelajanNja dan membakar dupa kepada
Dia."
12 Maka bangkitlah Levita, jakni Mahat
bin 'Amasai, Joel bin 'Azarjahu, dari
kaum Kehat; dari kaum Merari: Kisj
bin Abdi dan 'Azarjahu bin Jehalel; dari
Gersjon: Joah bin Zima dan 'Eden bin
Joah;
13 dari kaum Elisafan: Sjimri dan
'Iel; dari kaum Asaf: Zekarjahu dan
Matanjahu;
14 dari kaum Heman: Jehiel dan Sjime'i;
dari kaum Jedutun: Sjema'ja dan 'Uziel.
15 Mereka mengumpulkan saudara2nja
dan menjutjikan dirinja. Atas perintah
radja mereka lalu datang menahirkan
Rumah Jahwe menurut sabda Jahwe.
16 Para imam memasuki bagian dalam
Rumah Jahwe untuk penahirannja.
Mereka mengeluarkan segala barang
nadjis, jang terdapat dalam balai Jahwe,
kepelataran Rumah Jahwe, tempat para
Levita menerima itu untuk dibawa keluar
keanak-sungai Kidron.
17 Pada tanggal satu bulan pertama
mereka mulai dengan penjutjian dan
pada tanggal delapan mereka sampai
ke Haluan Jahwe. Mereka mentjutjikan
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Bait Jahwe dalam tempoh delapan hari.
Pada tanggal enambelas bulan pertama
mereka sudah selesai.
18 Lalu mereka masuk menghadap
radja Hizkia dan berkata: "Kami telah
menahirkan seluruh Rumah Jahwe, dan
djuga mesbah kurban bakar dengan
segenap perabotnja dan medja roti
pesadjen serta segala perabotnja.
19 Segala perabot, jang sudah
dirusakkan oleh radja Ahaz selama
ia meradja karena ketidaksetiaannja,
telah kami perbaiki dan kami sutjikan.
Semuanja itu sekarang ada didepan
mesbah Jahwe.
20 Pagi2 benar radja Hizkia
mengumpulkan para pemimpin
kota, lalu naik ke Rumah Jahwe.
21 Dibawa orang tudjuh lembu-djantan,
tudjuh domba djantan, tudjuh anakdomba dan tudjuh bandot guna kurban
pemulih untuk wangsa keradjaan, untuk
tempat sutji dan untuk Juda. Radja
bertitah kepada kaum Harun, para
imam, untuk menjampaikannja diatas
mesbah Jahwe.
22 Sapi2 itu disembelih dan
darahnja ditampung para imam,
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lalu dipertjikkannja pada mesbah itu.
Domba2-djantan disembelih djuga dan
darahnja dipertjikkan pada mesbah.
Anak-domba disembelih pula dan
darahnjapun dipertjikkan pada mesbah.
23 kemudian bandot2 dosa itu
dihampirkan kepada radja dan djemaah
itu, supaja mereka itu menumpangkan
tangan mereka diatasnja.
24 Lalu para imam menjembelihnja dan
menuangkan darahnja sebagai kurban
lantaran salah pada mesbah akan
pemulihan bagi seluruh Israil. Sebab
kurban bakar pemulih itu dimaksudkan
radja untuk seluruh Israil.
25 Lalu ia menempatkan para Levita
dengan tjeratjap, dandi dan ketjapi di
Rumah Jahwe menurut perintah Dawud
dan Gad, pelihat radja, dan nabi Natan.
Sebab perintah itu datangnja dari Jahwe
dengan perantaraan nabi2Nja.
26 Maka berdirilah para Levita dengan
alat2 musik Dawud dan para imam
dengan nafiri.
27 Hizkia menjuruh sampaikan kurban
bakar itu diatas mesbah. Segera setelah
kurban bakar dimulai, maka mulailah
pula njanjian Jahwe dan bunji nafiri
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dengan diiringi alat2 musik Dawud, radja
Israil.
28 Adapun segenap djemaah itu
bersudjud, sementara njanjian
dilambungkan dan nafiri2 itu mersik
hingga kurban bakar selesai.
29 Setelah kurban bakar itu selesai, lalu
radja beserta para hadirin berlutut dan
bersudjud.
30 Radja Hizkia dan pemimpin2 bertitah
kepada para Levita untuk memuliakan
Jahwe dengan perkataan Dawud serta
Asaf, si pelihat, dan mereka menjanjikan
pudjian dengan sukatjita, membungkuk
dan bersudjud.
31 Lalu Hizkia angkat bitjara dan
berkata: "Kamulah jang bertugas dalam
ibadah Jahwe, mendekatlah dan bawalah
kurban sembelihan dan kurban pudji
ke Rumah Jahwe!" Maka djemaah itu
membawa kurban sembelihan dan
kurban sjukur dan orang2, jang mau,
djuga kurban bakar.
32 Djumlah kurban bakar, jang dibawa
djemaah itu, ialah tudjuhpuluh sapi,
seratus domba-djantan dan duaratus
anakdomba. Kesemuanja itu akan
kurban bakar kepada Jahwe.
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sumbangan bakti berdjumlah
enamratus sapi dan tiga ribu domba.
34 Tetapi djumlah imam itu ketjil.
Mereka tidak dapat menguliti semua
hewan kurban. Karena itu mereka
diperkuat oleh saudara2 mereka, para
Levita, hingga pekerdjaan itu selesai
dan para imam menjutjikan dirinja;
sebab para Levita dengan lebih ichlas
menjutjikan dirinja daripada para imam.
35 Ada djuga banjak kurban bakar
bersama dengan lemak kurban sjukur
dan kurban tuang jang bersangkut
dengan kurban bakar. Demikianlah
kebaktian Rumah Jahwe dipulihkan
kembali.
36 Hizkia dan seluruh rakjat bersukatjita,
bahwa Allah telah memulihkan itu lagi
bagi rakjat; sebab hal itu terdjadi dengan
tidak ter-sangka2.
1 Kemudian Hizkia mengirim
pesan keseluruh Israil dan Juda
dan menulis surat kepada Efraim dan
Menasje djuga, supaja mereka datang
ke Rumah Jahwe untuk merajakan Paska
untuk Jahwe, Allah Israil, di Jerusjalem.
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para pemimpin dan seluruh
djemaah di Jerusjalem bersepakat untuk
merajakan Paska dalam bulan kedua.
3 Sebab mereka belum dapat
mengadakan perajaan itu pada waktu
itu, karena para imam belum menjutjikan
dirinja dalam djumlah jang tjukup dan
rakjat tidak berkumpul di Jerusjalem.
4 Keputusan itu adalah lurus dalam
pandangan radja dan seluruh djemaah
itu.
5 Mereka menetapkan, supaja
dimaklumkan diseluruh Israil, dari
Beer-Sjeba' sampai Dan, agar orang
datang merajakan Paska bagi Jahwe,
Allah Israil, di Jerusjalem. Sebab
tidaklah banjak, jang pernah berbuat
sebagaimana jang tertulis.
6 Maka para bentara mendjeladjahi
seluruh Israil dan Juda dengan membawa
surat dari tangan radja serta pemimpin2
itu. Menurut perintah radja mereka
berkata: "Hai bani Israil! Berbaliklah
kepada Jahwe, Allah Ibrahim, Ishak
dan Israil, agar Iapun berbalik kepada
orang2 dari antara kalian, jang terlepas
dari genggaman radja2 Asjur dan masih
tersisa.
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kamu seperti mojang2mu
dan saudara2mu, jang tidak setia
terhadap Jahwe, Allah nenek-mojang
mereka, sehingga Ia membuat mereka
djadi kedahsjatan, seperti telah kamu
lihat.
8 Sekarang djanganlah bertegang
leher seperti nenek-mojangmu.
Tadahkanlah tanganmu kepada Jahwe
dan datanglah ketempat sutjiNja, jang
telah disutjikanNja untuk se-lama2nja.
Berbaktilah kepada Jahwe, Allahmu,
agar Ia memalingkan pidjar murkaNja
daripadamu.
9 Sebab apabila kamu berbalik kepada
Jahwe, nistjaja saudara2mu dan
anak2mu akan mendapat rahmat
dihadapan orang, jang mengasingkan
mereka, dan akan boleh pulang
kenegeri ini. Sebab Jahwe, Allahmu,
adalah berbelas kasihan dan rahim. Ia
tidak akan memalingkan wadjah(Nja)
daripadamu, apabila kamu berbalik
kepadanja."
10 Para bentara pergi dari kota kekota
daerah Efraim dan Menasje sampai ke
Zebulun. Tetapi mereka ditertawakan
dan diperolokkan orang.
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beberapa orang dari Asjer,
Menasje dan Zebulun sadjalah jang
merendahkan dirinja dan datang ke
Jerusjalem.
12 Tetapi di Juda bekerdjalah tangan
Allah dan menganugerahkan kepada
mereka, bahwa mereka bersehati mau
melaksanakan perintah radja serta para
pemimpin, menurut sabda Jahwe itu.
13 Maka berkumpullah di Jerusjalem
rakjat jang besar, untuk melangsungkan
perajaan roti tak beragi dalam bulan
kedua, sungguh suatu djemaah jang
amat besar.
14 Mereka bangkit dan mendjauhkan
mesbah2 di Jerusjalem serta segala
mesbah dupa, lalu membuangnja
kedalam anak-sungai Kidron.
15 Kemudian mereka menjembelih
domba paska pada tanggal empatbelas
bulan kedua. Para imam dan Levita
merasa malu, maka mereka menjutjikan
diri dan membawa kurban ke Rumah
Jahwe
16 dan berdiri pada tempatnja, sesuai
dengan hukumnja menurut Taurat Musa,
pesuruh Allah. Para imam memertjikkan
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darah, jang diterimanja dari tangan para
Levita.
17 Karena didalam djemaah itu ada
banjak jang tidak menjutjikan diri,
maka para Levita bertugas menjembelih
domba2 paska untuk mereka jang tidak
sutji, guna menguduskannja kepada
Jahwe.
18 Kebanjakan orang dari antara rakjat,
banjak dari orang Efraim, Menasje,
Isakar dan Zebulun tidak menahirkan
diri, sehingga makan domba paska tidak
seturut apa jang tertulis. Tetapi Hizkia
mendoakan mereka dengan berkata:
"Semoga Jahwe jang baik mengampuni
19 orang2 jang sebulat hati mentjari
Allah Jahwe, Allah nenek-mojangnja,
meskipun mereka tidak tahir, seperti
lajak bagi jang sutji."
20 Maka Jahwe mendengarkan Hizkia
dan menjembuhkan rakjat.
21 Maka bani Israil, jang hadir di
Jerusjalem, melangsungkan perajaan
roti tak beragi tudjuh hari lamanja
dengan sukatjita besar. Hari demi hari
para Levita dan imam memuliakan
Jahwe dengan segenap kekuatannja.
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berbitjara ramah-tamah
dengan para Levita, jang menundjukkan
rasa saleh jang halus terhadap Jahwe.
Mereka makan djamuan perajaan itu
tudjuh hari lamanja, mempersembahkan
kurban sjukur serta memudji Jahwe,
Allah nenek-mojang mereka.
23 Kemudian segenap djemaah
bersepakat untuk meneruskan perajaan
itu tudjuh hari lagi, lalu membuatnja
djadi tudjuh hari bersukatjita.
24 Sebab Hizkia, radja Juda, telah
menjumbangkan seribu ekor lembudjantan dan tudjuh ribu ekor domba
untuk djemaah itu, dan djuga para
pemimpin telah menjumbangkan seribu
ekor lembu-djantan dan sepuluh ribu
ekor domba bagi djemaah itu. Para
imampun telah menjutjikan diri dalam
djumlah jang besar.
25 Maka bersukatjitalah seluruh
djemaah Juda, para imam dan Levita
dan segenap djemaah, jang datang dari
Israil, dan orang2 perantau jang datang
dari negeri Israil atau jang tinggal di
Juda.
26 Sukatjita besar meliputi Jerusjalem,
sebab sedjak djaman Sulaiman, putera
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Dawud, radja Israil, hal jang demikian
belum pernah terdjadi lagi.
27 Achirnja bangkitlah para imam
Levita dan memberkati rakjat. Suaranja
didengarkan dan doa mereka naik
sampai kekediamanNya jang sutji di
surga.
1 Sesudah kesemuanja itu selesai,
seluruh Israil jang hadir disitu,
bertolak ke-kota2 Juda dan mematahkan
tugu2 angkar, menebang asjera2,
membongkar bukit2 angkar serta
mesbah2 diseluruh Juda, Binjamin,
Efraim dan Menasje sampai dengan
jang terachir. Kemudian semua bani
Israil pulang kemilik-pusakanja masing2
dikotanja.
2 Hizkia menetapkan puak2 para
imam dan Levita menurut puak2nja
(dahulu), masing2 sesuai dengan
kebaktiannja sebagai imam atau
Levita, untuk mempersembahkan
kurban bakar dan kurban sjukur, untuk
bergilirbakti, memudji dan memuliakan
di-pintugerbang2 perkemahan Jahwe.
3 Ditetapkan pula bagian radja dari
miliknja bagi kurban bakar, bagi kurban
bakar pagi dan petang hari, bagi kurban
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bakar pada hari Sabat, bulan baru dan
hari2 raya, sesuai dengan apa jang
tertulis dalam Taurat Jahwe.
4 Iapun bertitah kepada rakjat,
penduduk Jerusjalem untuk memberikan
bagian para imam dan Levita, agar
mereka dapat berteguh pada Taurat
Jahwe.
5 Segera setelah titah itu tersebar,
maka bani Israil memperbanjakkan
bungaran dari gandum, anggur, minjak,
madu dan segala hasil bumi lainnja, dan
menjerahkan bagian sepersepuluh jang
ber-limpah2 dari segala2nja.
6 Bani Israil dan Juda jang tinggal dikota2 Juda djuga (menjerahkan) bagian
sepersepuluh dari sapi dan domba
maupun bagian sepersepuluh dari
sumbangan bakti, jang dibaktikan
kepada Jahwe, Allah mereka.
Kesemuanja itu ditimbun.
7 Dalam bulan ketiga mereka
meletakkan lapis bawah timbunan2
itu dan dalam bulan ketudjuh
diselesaikannja.
8 Maka datanglah Hizkia serta para
pemimpin menindjau timbunan2 itu, lalu
memudji Jahwe dan Israil, umatNja.
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Hizkia menanjakan kepada para
imam dan Levita tentang timbunan2 itu,
10 maka 'Azarjahu, imam-kepala dari
keluarga Sadok, menjahut: "Sedjak
orang mulai menghantarkan sumbangan
bakti ke Rumah Jahwe, orang dapat
makan sampai kenjang dan sisanjapun
masih ber-lebih2an, sebab Jahwe telah
memberkati umatNja. Tumpukan jang
besar ini masih tersisa".
11 Lalu Hizkia menjuruh bangun
beberapa balai di Rumah Jahwe dan itu
dibangun pula.
12 Lalu sumbangan2 bakti, bagian
sepersepuluh dan barang sutji lainnja
dengan teliti dibawa kesitu. Levita
Konanjahu mendjadi pembesar dan
Levita Sjime'i, saudaranja, mendjadi
wakilnja.
13 Jehiel,'Azazjahu, Nahat, 'Asael,
Jerimot, Eliel, Jismakjahu, Mahat
dan Benajahu adalah penjelenggara
dibawah pimpinan Konajahu dan
Sjime'i, saudaranja menurut petundjuk
radja Hizkia dan 'Azarjahu, pembesar
Bait-Allah.
14 Levita Kore bin Jimna, pendjaga
pintu disebelah timur, mengawasi

2 Tawarikh 31.15–19

125

sumbangan2 sukarela Allah, agar
sumbangan bakti Jahwe serta barang
sutji lainnja sungguh2 diberikan.
15 Ia dibantu dengan setianja oleh
'Eden, Minjamin, Jesjua', Sjema'jahu,
Amarjahu dan Sjekanjahu di-kota2
para imam, untuk memberikan bagian
masing2 kepada saudara2nja menurut
puaknja, jang besar maupun jang ketjil,
16 asal mereka terdaftar dalam silsilah
sebagai lelaki jang berumur tigapuluh
keatas, djadi semua jang datang ke
Rumah Jahwe menurut peraturan hari,
untuk menunaikan kewadjiban2nja
menurut puaknja masing2.
17 Para imam didaftar menurut
keluarga2 mereka dalam silsilah dan
para Levita, dari umur dua puluh tahun
keatas, menurut tugas dan puak mereka.
18 Untuk seluruh djemaah silsilah dibuat
bersama dengan kanak2, isteri2 dan
putera-puterinja, sebab mereka harus
menjutjikan dirinja dengan teliti untuk
jang sutji.
19 Untuk kaum Harun, para Levita
jang tinggal ditanah penggembalaannja
dikota kediaman, mereka ada dalam
tiap2 kota beberapa orang, jang terdaftar
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namanja, untuk memberikan bagian
kepada tiap2 lelaki dari kalangan imam
dan segala orang, jang terdaftar dalam
silsilah para Levita.
20 Demikianlah Hizkia berbuat diseluruh
Juda; ia membuat apa jang baik dan
lurus serta benar dihadapan Jahwe,
Allahnja.
21 Dalam segala sesuatu, jang
diusahakannja untuk kebaktian BaitAllah, berhubung dengan Taurat dan
perintah2, ia mentjari Allah dan sebulat
hati bekerdja serta berhasil baik.
1 Sesudah kedjadian2 dan
tanda kesetiaan itu, datanglah
Sanherib, radja Asjur. Ia memasuki Juda,
memasang perkemahan2 lawan kota2
berbenteng dan menjuruh kuakkannja
baginja.
2 Segera setelah Hizkia melihat,
bahwa Sanherib datang dan berniat
menggempur Jerusjalem,
3 ia berembuk dengan para
punggawanja serta orang2 jang
gagah perkasa untuk menumpatkan
mata-air2 diluar kota. Ia didukung
mereka.
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banjak rakjat berhimpun dan
menumpatkan segala mataair dan
saluran jang mengalir didalam tanah.
Kata mereka: "Untuk apa gerangan
radja2 Asjur mendapat air jang banjak,
bila datang kemari!"
5 Ia menetapkan hati dan memperbaiki
tembok tempat bertjelah, mendirikan,
didekat mertju2 dan diluar tembok,
suatu tembok lain lagi, menguatkan
Milo, Kota Dawud, dan membuat banjak
sendjata lempar dan perisai
6 serta mengangkat punggawa2 atas
rakjat. Ia menghimpun mereka pada
dirinja dilapangan pintugerbang kota
dan membesarkan hati mereka dengan
berkata:
7 "Tetapkanlah hati dan hendaklah
kuat! Djangan takut dan djangan tjemas
terhadap radja Asjur dan segenap chalaik
jang ada sertanja. Sebab Jang menjertai
kita adalah lebih besar daripada jang
menjertai dia!
8 Ia hanja disertai lengan jang
kedagingan sadja, sedangkan kita
disertai Jahwe, Allah kita, untuk
menolong kita dan bertempur bagi kita!"
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Rakjat mendapat hati karena perkataan
Hizkia, radja Juda.
9 Sesudah itu Sanherib, radja Asjur, jang
sendiri dengan seluruh balatentaranja
berada didepan Lakisj, mengutus
pendjawat2nja ke Jerusjalem, kepada
Hizkia, radja Juda, dan kepada seluruh
Juda, jang berada di Jerusjalem, dengan
pesan ini:
10 "Demikianlah titah Sanherib,
radja Asjur: 'Apakah gerangan jang
kamu pertjajai, maka kamu tinggal di
Jerusjalem, di kota jang terdesak ini?
11 Bukankah Hizkia membudjuk kamu
untuk menjerahkan diri kamu kepada
mati karena lapar dan haus dengan
mengatakan: Jahwe, Allah kita akan
melepaskan kita dari genggaman radja
Asjur.
12 Bukankah Hizkia sendiri telah
mendjauhkan bukit angkar serta
mesbah2Nja sambil bertitah kepada
Juda dan Jerusjalem: Hanja dihadapan
satu mesbah sadjalah kamu boleh
bersembah-sudjud kepadaNja dan diatas
itu sadjalah kamu boleh membakar
dupa?
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kamu tahu, apa jang telah
diperbuat oleh aku dan nenek-mojangku
atas semua bangsa negeri2? Dapatkah
dewata para bangsa negeri2 itu
pernah melepaskan negeri mereka dari
tanganku?
14 Siapa gerangan dari antara semua
dewata bangsa2 itu, jang telah
diharamkan oleh nenek-mojangku,
pernah dapat melepaskan bangsanja
dari tanganku? Mana bisa Allahmu dapat
melepaskan kamu dari tanganku!
15 Nah, djanganlah kamu sampai
ditipu dan dibudjuk Hizkia setjara
demikian! Djangan pertjaja padanja!
Sebab semua dewata dari segala
bangsa dan keradjaan tidaklah mampu
melepaskan bangsanja dari tanganku
dan tangan nenek-mojangku! Apapula
Allahmu takkan melepaskan kamu dari
tanganku!"
16 Kata2 lain lagi dikatakan pendjawat2
itu lawan Allah dan Hizkia, hambaNja,
17 waktu Sanherib menulis surat
untuk menghina Jahwe, Allah Israil,
dengan mengatakan tentang Dia:
"Seperti dewata bangsa negeri2 itu
tidak melepaskan bangsa mereka dari
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tanganku, demikianpun Allah Hizkia
tidak akan melepaskan bangsanja dari
tanganku!"
18 Mereka meneriakkan kata2 itu
dengan suara njaring dalam bahasa
Jahudi kepada rakjat Jerusjalem,
jang berada diatas tembok, untuk
menakutkan dan mengedjutkan mereka,
agar mereka dapat merebut kota itu.
19 Mereka bitjara tentang Allah
Jerusjalem seperti tentang dewata para
bangsa di bumi, buatan tangan manusia.
20 Maka itu radja Hizkia dan nabi Jesaja
bin Amos berdoa dan berseru ke Surga.
21 Jahwe lalu mengutus malaekat,
jang memukul semua orang jang
gagah-perkasa, punggawa dan
pembesar didalam perkemahan radja
Asjur, sehingga radja Asjur dengan
kehilangan muka berbalik kenegerinja.
Pada suatu hari, ketika ia masuk kuil
dewanja, ia ditewaskan dengan pedang
oleh beberapa orang dari pantjaran
pinggangnja sendiri.
22 Demikianlah Jahwe menjelamatkan
Hizkia serta penduduk Jerusjalem dari
tangan Sanherib, radja Asjur, dan dari
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tangan semua jang lain. Lalu mereka
dianugerahi ketenangan berkeliling.
23 Banjaklah jang mendatangkan
persembahan kepada Jahwe di
Jerusjalem dan mata-benda kepada
Hizkia, radja Juda. Sedjak itu ia sangat
di-angkat2 dimata semua bangsa.
24 Pada masa itu Hizkia djatuh sakit
pajah. Ia berdoa kepada Jahwe
dan Jahwe menjahut kepadanja
serta menganugerahkan suatu tanda
kepadanja.
25 Tetapi Hizkia tidak membalas
kebadjikan, jang diperolehnja, sebab
hatinja meninggi. Maka datanglah Murka
atasnja dan atas Juda serta Jerusjalem.
26 Hizkia lalu merendahkan diri dalam
ketinggian hatinja, ia sendiri dan
penduduk Jerusjalem. Maka murka
Jahwe tidak djadi mendatangi mereka
didjaman Hizkia.
27 Hizkia mempunjai kekajaan dan
kemuliaan jang amat besar. Ia membuat
chazanah bagi dirinja untuk perak,
emas, permata, wangi2an, perisai dan
segala matjam mata-benda;
28 djuga simpanan untuk perolehan
gandum, anggur dan minjak; dan lagi
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kandang untuk pelbagai matjam ternak
dan kandang bagi kawanannja.
29 Ia mendapat keledai dan banjak
domba serta sapi, sebab Allah
menganugerahkan kepadanja milik jang
sungguh amat banjak.
30 Adapun Hizkia itulah jang menumpat
pantjaran air Gihon diatas dan
mengalirkan airnja kebawah, kedalam
Kota Dawud, disebelah barat. Hizkia
berhasil dalam segala usahanja.
31 Adapun perkara djurubitjara2,
pendjawat2 (radja) Babel, jang diutus
kepadanja untuk menanjai tanda adjaib,
jang terdjadi dinegeri itu, kedudukannja
ialah: Allah meninggalkan dia untuk
mentjobainja dan mengetahui segenap
isi hatinja.
32 Lain2nja dari kisah Hizkia serta
kemursjidannja, kesemuanja itu tertulis
dalam penglihatan nabi Jesaja bin Amos
dan dalam kitab radja2 Juda dan Israil.
33 Hizkia berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan
ditandjakkan kemakam para putera
Dawud. Seluruh Juda dan penduduk
Jerusjalem memberikan penghormatan
kepadanja pada waktu mangkatnja.
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Menasje, puteranja, mendjadi radja akan
gantinja.
1 Menasje berusia duabelas tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia
meradja di Jerusjalem selama limapuluh
lima tahun.
2 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, menurut kengerian2
bangsa2, jang telah dienjahkan Jahwe
dari hadapan bani Israil.
3 Ia membangun kembali bukit2 angkar,
jang sudah dirobohkan Hizkia, ajahnja.
Ia mendirikan mesbah2 untuk Ba'al dan
membuat asjera2. Ia bersembah-sudjud
kepada seluruh balatentara langit dan
berbakti kepadanja.
4 Ia membangun mesbah2 didalam
Rumah Jahwe, pada hal Jahwe sudah
berfirman tentang itu: "Di Jerusjalem
namaKu akan berada se-lama2nja!"
5 Untuk seluruh balatentara langit
dibuatnja mesbah2 didalam kedua
pelataran Rumah Jahwe.
6 Ia malah membuat putera2nja
melintasi api dilembah Ben-Hinom,
mendjalankan ilmu wasitah dan
pertenungan serta hobatan dan

33
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mengangkat wasitah2 dan orang berilmu
gaib.
7 Ia menaruh patung berhala, jang
sudah dibuatnja sendiri, didalam BaitAllah, meskipun Allah telah berfirman
perihal baitullah itu kepada Dawud dan
Sulaiman, puteranja: "Didalam Rumah
ini dan di Jerusjalem, jang sudah Kupilih
dari antara sekalian suku Israil, Aku
akan menaruh namaKu se-lama2nja.
8 Aku tidak akan mendjauhkan kaki
Israil dari tanah, jang telah Kuuntukkan
bagi nenek-mojang mereka, asal sadja
mereka ber-djaga2 untuk memperbuat
segala sesuatu, jang telah Kuperintahkan
kepada mereka dengan perantaraan
Musa, seluruh Taurat dan ketetapan2
serta hukum2."
9 Tetapi Menasje sudah membudjuk
Juda dan penduduk Jerusjalem untuk
berbuat lebih durdjana daripada
bangsa2, jang sudah dienjahkan Jahwe
dari hadapan bani Israil.
10 Jahwe sebenarnja bersabda kepada
Menasje dan umatNja, tetapi mereka
tidak mengindahkannja.
11 Maka Jahwe mendatangkan
punggawa2 radja Asjur lawan mereka.
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Menasje ditangkap dengan buluh, lalu
dirantaikan dan diangkut ke Babel.
12 Didalam kesesakan itu ia
melembutkan wadjah Jahwe, Allahnja,
dan sangat merendahkan diri dihadapan
Allah nenek-mojangnja.
13 Ia berdoa kepadaNja dan lalu Jahwe
tergeraklah hatiNja. Ia mendengarkan
permohonannja dan memulangkan dia
ke Jerusjalem, kekeradjaannja. Maka
Menasje mengakui, bahwa Jahwelah
Allah.
14 Sesudah itu ia membangun tembok
luar pada Kota Dawud disebelah barat
Gihon dilembah menudju ke Pintu Ikan,
sehingga ia melingkungi 'Ofel. Tembok
itu sangat ditinggikannja. Disegala kota
berbenteng di Juda ditempatkannja
punggawa angkatan-perangnja.
15 Lagi didjauhkannja pula dewa2
asing dan berhala2 dari Rumah Jahwe
serta segala mesbah, jang telah
didirikannja digunung Rumah Jahwe dan
di Jerusjalem, lalu dibuangnja diluar
kota.
16 Adapun mesbah Jahwe dipulihkannja;
dipersembahkannja pula kurban sjukur
dan kurban pudji diatasnja dan ia
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bertitah kepada Juda untuk berbakti
kepada Jahwe, Allah Israil.
17 Namun rakjat masih djuga
mempersembahkan kurban diatas
bukit2 angkar, walaupun kepada Jahwe,
Allahnja.
18 Lain2nja dari kisah Menasje, doanja
kepada Allahnja, dan perkataan para
pelihat, jang berkata kepadanja atas
nama Jahwe, Allah Israil, kesemuanja itu
termuat dalam kitab radja2 Israil.
19 Doanja dan bagaimana tergeraklah
hati Jahwe terhadap dia, segala dosanja
dan ketidak-setiaannja, tempat2 dimana
ia membangun bukit2 angkar dan
menempatkan asjera2 serta berhala,
sebelum ia merendahkan dirinja,
kesemuanja itu tertulis dalam kisah
Hozai.
20 Menasje berbaring serta nenekmojangnja dan dimakamkan didalam
(taman) rumahnja. Amon, puteranja,
mendjadi radja akan gantinja.
21 Amon berusia duapuluh dua tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama dua tahun.
22 Ia membuat apa jang durdjana
dalam pandangan Jahwe, seperti telah
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diperbuat Menasje, ajahnja. Amon
mempersembahkan kurban kepada
segala berhala, jang telah dibuat
Menasje, ajahnja, dan berbakti kepada
mereka.
23 Tetapi ia tidak merendahkan dirinja
dihadapan Jahwe, seperti Menasje,
ajahnja, telah merendahkan dirinja.
Amon malahan menambah kesalahan
itu.
24 Pendjawat2 Amon bersepakat
terhadapnja dan membunuh dia didalam
rumahnja.
25 Tetapi rakjat negeri memukul
semua orang, jang sudah bersepakat
terhadap radja Amon, dan rakjat negeri
meradjakan Josjijahu, puteranja, akan
gantinja.
1 Josjijahu berusia delapan tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia
meradja di Jerusjalem selama tigapuluh
satu tahun.
2 Ia membuat apa jang lurus dalam
pandangan Jahwe dan melandjutkan
djalan Dawud, mojangnja, dengan tidak
menjimpang kekiri maupun kekanan.
3 Dalam tahun kedelapan
pemerintahannja, ketika ia masih
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muda, ia mulai mentjari Allah Dawud,
mojangnja, dan dalam tahun keduabelas
pemerintahannja ia mulai menahirkan
Juda dan Jerusjalem dari bukit2 angkar,
asjera2, berhala2 dan patung2 tuangan.
4 Dihadapannja mesbah2 Ba'al
dirobohkan dan mesbah2 dupa, jang ada
diatasnja, dipatahkan. Dipetjahkannja
serta diserbuknja pula asjera2,
berhala2 dan patung2 tuangan, lalu
dihamburkannja diatas kubur orang2,
jang sudah mempersembahkan kurban
kepadanja.
5 Tulang2 para imamnja dibakar diatas
mesbah2 mereka. Demikianlah ia
menahirkan Juda dan Jerusjalem.
6 Djuga di-kota2 Menasje, Efraim dan
Sjime'on sampai ke Naftali, jang telah
mendjadi puing2 di-mana2,
7 dirobohkannja mesbah2, diremukkan
serta diserbuknja asjera2 dan berhala2.
Ia mematahkan pula segala mesbah
dupa diseluruh negeri Israil, lalu berbalik
ke Jerusjalem.
8 Dalam tahun kedelapanbelas
pemerintahannja ia mengutus, dengan
maksud untuk menahirkan negeri serta
Bait-Allah itu, Sjafan bin Asaljahu,
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walikota Ma'asejahu dan patih Joah
bin Joahaz untuk memperbaiki Rumah
Jahwe, Allahnja.
9 Mereka datang kepada imam-agung
Hilkijahu dan menjerahkan uang, jang
dihantarkan kepada Bait-Allah dan jang
dikumpulkan para Levita, pendjaga
ambang pintu, daripada Menasje,
Efraim dan segenap Israil lainnja, dari
seluruh Juda, Binjamin dan penduduk
Jerusjalem.
10 Uang itu diserahkan mereka kepada
mandor2 pekerdjaan, jang bertugas
pada Rumah Jahwe dan mandor2
pekerdjaan, jang bekerdja di Rumah
Jahwe, menggunakan uang itu guna
pemulihan dan perbaikan baitullah.
11 Uang itu diberikan kepada tukang2
dan pembangun2 untuk membeli batu
pahatan dan kaju guna pasak2 dan
kasau2 gedung2, jang telah dirusakkan
oleh radja2 Juda.
12 Orang2 itu melakukan pekerdjaan
itu dengan setia. Atas mereka diangkat
sebagai pengawas: Levita Jahat dan
'Obadjahu dari kaum Merari, Zekarja dan
Mesjulam dari kaum Kehat, Levita2 jang
semuanja ahli dalam alat2 musik,
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jang mengepalai para kuli
dan mereka jang mengawasi kaum
buruh dalam pekerdjaan masing2, dan
beberapa Levita jang mendjadi penulis,
pendaftar dan pendjaga pintu.
14 Ketika mereka mengeluarkan uang,
jang dihantarkan kepada Rumah
Jahwe itu, maka imam Hilkijahu
menemukan kitab Taurat Jahwe, jang
telah disampaikan Musa.
15 Hilkijahu lalu angkat bitjara dan
berkata kepada penulis Sjafan: "Aku
sudah menemukan kitab Taurat didalam
Rumah Jahwe!"
16 Lalu Sjafan membawa kitab itu
kehadapan radja dan djuga memberikan
laporan kepada radja: "Semuanja jang
ditugaskan kepada hamba2 baginda,
telah diperbuat mereka.
17 Mereka telah melebur perak,
jang terdapat di Rumah Jahwe, lalu
diserahkan kepada para petugas dan
mandor pekerdjaan."
18 Selandjutnja penulis Sjafan
memberitahu radja: "Imam Hilkijahu
telah memberikan sebuah kitab kepada
hamba." Lalu Sjafan membatjakan
dihadapan radja.
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radja mendengar isi kitab
Taurat tadi, lalu ia menjobek pakaiannja.
20 Radja memerintahkan kepada
Hilkijahu, Ahikam bin Sjafan, 'Abdon bin
Mika, penulis Sjafan dan 'Asaja, menteri
radja:
21 "Pergilah menanjai Jahwe untuk aku
sendiri dan untuk orang2 jang masih
tersisa di Israil dan Juda, tentang isi
kitab, jang sudah terdapat ini, sebab
besarlah kiranja amarah Jahwe, jang
ditjurahkan diatas diri kami, karena
nenek-mojang kami tidak menepati
sabda Jahwe dengan membuat semuanja
jang tertulis didalam kitab ini."
22 Hilkijahu lalu pergi bersama dengan
orang2nja kepada nabiah Hulda, isteri
Sjalum bin Tokehat bin Hasra, jang
mendjabat pendjaga pakaian. Hulda
tadi diam di Jerusjalem, di kota baru,
dan mereka berbitjara dengannja
begitu-begini.
23 Kata (Hulda) kepada mereka:
"Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: 'Katakanlah kepada orang
jang mengutus kamu kepadaku:
24 Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: Aku akan mendatangkan
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bentjana atas tempat ini serta
penduduknja, jaitu segala kutuk jang
tertulis didalam kitab, jang dibatjakan
dihadapan radja Juda itu.
25 Karena mereka sudah meninggalkan
Daku dan membakar dupa bagi dewa2
lain akan menantang Aku dengan aneka
buatan tangannja, maka amarahKu
tertjurahkan diatas tempat ini dan tidak
akan padam lagi'.
26 Tetapi kepada radja Juda, jang
mengutus kamu untuk menanjai Jahwe,
hendaklah kamu katakan: 'Demikianlah
Jahwe, Allah Israil, bersabda: Mengenai
perkataan, jang sudah kaudengar ....
27 Karena hatimu telah mendjadi
lembut dan engkau sudah merendahkan
dirimu dihadapan hadirat Jahwe,
ketika engkau mendengar apa jang
Kusabdakan terhadap tempat ini serta
para penduduknja, karena engkau
merendahkan dirimu dan sudah
menjobek pakaianmu dan menangis
dihadapan hadiratKu, maka Akupun
telah mendengar, demikianlah firman
Jahwe.
28 Aku akan mempersatukan dikau
dengan nenek-mojangmu dan engkau
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akan didjenazahkan dalam makammu
dengan tenteram. Matamu tidak akan
melihat segala bentjana, jang akan
Kudatangkan atas tempat ini dan para
penduduknja'. Mereka menjampaikan
djawaban ini kepada radja.
29 Maka radja menjuruh himpunkan
kaum tua2 Juda dan Jerusjalem.
30 Radja naik bersama dengan
semua orang Juda, semua penduduk
Jerusjalem, para imam dan Levita
serta segenap rakjat, besar-ketjil, ke
Rumah Jahwe. Ia lalu menjuruh batjakan
dihadapan mereka seluruh isi kitab
perdjandjian, jang sudah terdapat dalam
Rumah Jahwe itu.
31 Radja berdiri ditempatnja dan
mengikat perdjandjian itu dihadapan
hadirat Jahwe, bahwasanja ia akan
mengikuti Jahwe dan akan menepati
perintah2, kesaksian2 dan ketetapanNja
dengan segenap hati serta dengan
segenap djiwa, untuk melaksanakan
sjarat2 perdjandjian, jang tertulis dalam
kitab itu.
32 Ia menjuruh semua orang, jang
terdapat di Jerusjalem dan Binjamin,
tampil kemuka. Penduduk Jerusjalem
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berlaku sesuai dengan perdjandjian
Allah, Allah nenek-mojang mereka.
33 Josjijahu mendjauhkan segenap
kengerian dari segala daerah milik bani
Israil dan mewadjibkan semua orang,
jang terdapat di Israil, untuk berbakti
kepada Jahwe, Allah mereka. Selama
seluruh umur hidupnja mereka tidak
mendjauhi Jahwe, Allah nenek-mojang
mereka.
1 Josjijahu lalu merajakan Paska
di Jerusjalem untuk Jahwe.
Anakdomba Paska disembelih pada
tanggal empatbelas bulan pertama.
2 Para imam dibebani Josjijahu kembali
dengan kewadjiban2nja dan diberinja
semangat untuk kebaktian Rumah
Jahwe.
3 Ia berkata kepada para Levita,
jang membina seluruh Israil dan jang
disutjikan kepada Jahwe itu: "Taruhlah
peti jang sutji didalam baitullah, jang
telah dibangun Sulaiman, putera Dawud,
radja Israil. Itu bukan beban lagi bagi
bahumu. Sekarang berbaktilah kepada
Jahwe, Allahmu, dan kepada Israil,
umatNja.
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dirimu menurut
keluarga2mu, menurut puak2mu,
sesuai dengan apa jang ditulis Dawud,
radja Israil, dan dengan apa jang
tersurat oleh Sulaiman puteranja.
5 Hendaklah berdiri ditempat sutji itu
untuk melajani kelompok keluarga2
saudara2mu dan orang dari kalangan
rakjat; sebagian dari (djamuan) keluarga
hendaknja untuk para Levita.
6 Sembelihlah anakdomba Paska,
sutjikanlah dirimu, dan sediakanlah itu
bagi saudara2mu, agar terlaksanalah
sabda Jahwe, jang telah disampaikan
dengan perantaraan Musa!"
7 Josjijahu menghadiahkan kepada
orang dari kalangan rakjat ternak,
jaitu anakdomba dan anakkambing,
kesemuanja itu sebagai kurban Paska
untuk para hadirin. Djumlahnja ada
tigapuluh ribu ekor, dan lagi tiga ribu
sapi. Kesemuanja itu diambil dari milik
pribadi radja.
8 Para pemimpinpun memberikan
sumbangannja untuk rakjat, para imam
dan Levita. Hilkia, Zekarjahu dan Jehiel,
pembesar2 Bait-Allah, memberi duaribu
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enamratus anakdomba untuk kurban
Paska dan tiga ratus sapi lagi.
9 Kenanjahu, Sjima'jahu serta Netanel,
saudara2nja, dan Hasjabjahu, Je'iel
dan Jozabad, penghulu2 para Levita
menghadiahkan lima ribu anakdomba
untuk kurban paska dan limaratus sapi
untuk para Levita.
10 Kebaktian ditetapkan begini: Para
imam berdiri ditempatnja dan djuga para
Levita menurut puak2nja, sesuai dengan
perintah radja.
11 Mereka menjembelih anakdomba
paska dan para imam memertjikkan
sedikit darah, sementara para Levita
menguliti (hewan itu).
12 Mereka menjandang kurban bakar
untuk diberikan kepada kelompok2
keluarga dari kalangan rakjat guna
dikurbankan kepada Jahwe, seperti jang
tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula
diperbuat mereka dengan sapi2 itu.
13 Lalu anak domba Paska itu
dipanggangnja, sesuai dengan
hukumnja. Adapun bagian2 sutji direbus
dalam belanga, periuk dan kuali, lalu
segera dihidangkan kepada semua orang
dari kalangan rakjat.
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mereka menjediakan
(anakdomba paska) untuk diri sendiri
dan untuk para imam. Sebab para imam,
kaum Harun, sibuk terus hingga djauh
malam dengan menjampaikan kurban
bakar dan lemak. Karena itu para Levita
menjediakan itu untuk diri sendiri dan
untuk para imam, kaum Harun.
15 Djuga para penjanji, kaum Asaf,
berada ditempatnja sesuai dengan
perintah Dawud, Asaf, Heman dan
Jedutun, pelihat radja, dan demikian
pula para pendjaga pada pintu masing2.
Mereka tidak usah meninggalkan
kebaktiannja, sebab saudara2 mereka,
para Levita, menjediakannja bagi
mereka.
16 Demikian seluruh kebaktian Jahwe
diatur pada hari itu untuk merajakan
Paska dan menjampaikan kurban bakar
diatas mesbah Jahwe, sesuai dengan
perintah radja Josjijahu.
17 Bani Israil, jang hadir disitu,
merajakan paska pada waktu itu dan
djuga merajakan perajaan roti tak
beragi, tudjuh hari lamanja.
18 Setjara demikian Paska sudah tidak
dirajakan lagi di Israil, semendjak
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djaman nabi Sjemuel. Para radja Israel
belum pernah merajakan Paska, seperti
dirajakan oleh Josjijahu ber-sama2
dengan para imam dan Levita dan
seluruh Juda serta Israil, jang hadir
disitu, dan penduduk Jerusjalem.
19 Dalam tahun kedelapanbelas
pemerintahan Josjijahu Paska tadi
dirajakan.
20 Sesudah kesemuanja itu, setelah
Josjijahu memulihkan Bait-Allah, naiklah
Neko, radja Mesir, untuk bertempur di
Karkemisj, ditepi Efrat. Josjijahu keluar
untuk menghadapi dia.
21 (Neko) mengutus pesuruh2
kepadanja dengan pesan ini: "Apa beta
kena-mengena dengan anda, hai radja
Juda? Bukannja lawan anda beta madju,
melainkan wangsa lain mau beta perangi.
Dan Allah telah berfirman kepada beta
untuk ber-gegas2. Hendaklah anda
membiarkan Allah, jang menjertai beta;
djangan2 anda nanti dibinasakanNja!"
22 Tetapi Josjijahu tidak memalingkan
mukanja daripada dia, melainkan ia
nekat untuk bertempur dengannja. Ia
tidak mendengarkan perkataan Neko itu,
jang berasal dari mulut Allah, melainkan
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ia pergi untuk bertempur dilembah
Megido.
23 Tetapi pemanah2 melepaskan
anakpanahnja kepada radja Josjijahu.
Radja lalu menjuruh hamba2nja:
"Bawalah aku lari, sebab aku merasa
sakit sekali!"
24 Hamba2nja lalu mengangkat dia dari
keretanja jang satu, lalu meletakkan
dia diatas keretanja jang kedua dan
membawanja ke Jerusjalem. Disana
ia mangkat dan dimakamkan dalam
makam nenek-mojangnja. Seluruh
Juda dan Jerusjalem berkabung atas
Josjijahu.
25 Jeremia mentjiptakan lagu ratap,
atas Josjijahu dan semua biduan dan
biduanita membawakannja dalam lagu2
ratap mereka atas Josjijahu hingga
dewasa ini. Orang membuatnja djadi
suatu ketetapan di Israil. Lagu itu
termuat didalam "Lagu2 Ratap".
26 Lain2nja dari kisah Josjijahu,
kemursjidannja seturut apa jang tertulis
dalam Taurat Jahwe,
27 kisahnja, jang dahulu dan jang
kemudian, kesemuanja itu tertulis dalam
kitab radja2 Israil dan Juda.
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negeri mengambil
Joahaz, putera Josjijahu, dan
meradjakan dia akan ganti ajahnja di
Jerusjalem.
2 Joahaz berusia duapuluh tiga tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama tiga bulan.
3 Di Jerusjalem ia dipetjat oleh radja
Mesir, jang mendendai negeri itu dengan
seratus kentar perak dan satu kentar
emas.
4 Selandjutnja radja Mesir mengangkat
Eljakim, saudaranja, djadi radja atas
Juda dan Jerusjalem dan mengganti
namanja djadi Jojakim. Tetapi
saudaranja, Joahaz, diambil Neko dan
dibawanja ke Mesir.
5 Jojakim berusia duapuluh lima tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja
di Jerusjalem selama sebelas tahun.
Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, Allahnja.
6 Lawan dia naiklah Nebukadnezar,
radja Babel, merantaikan dia untuk
membawanja ke Babel.
7 Sebagian dari perabot Rumah
Jahwepun diangkut Nebukadnezar ke

36
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Babel dan menaruhnja didalam kuilnja di
Babel.
8 Lain2nja dari kisah Jojakim,
kengerian2, jang diperbuatnja, apa jang
menimpa dia, kesemuanja itu tertulis
didalam kitab radja2 Israil dan Juda.
Jojakin, puteranja, mendjadi radja akan
gantinja.
9 Jojakin berusia delapanbelas tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja
di Jerusjalem selama tiga bulan dan
sepuluh hari. Ia membuat apa jang
durdjana dalam pandangan Jahwe.
10 Pada pergantian tahun radja
Nebukadnezar mengutus orang untuk
membawa dia ke Babel ber-sama2
dengan perabot Rumah Jahwe jang
berharga. Ia lalu mengangkat Sedekia,
saudaranja, mendjadi radja atas Juda
dan Jerusjalem.
11 Sedekia berusia duapuluh satu tahun,
ketika ia naik tachta, dan ia meradja di
Jerusjalem selama sebelas tahun.
12 Ia membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, Allahnja. Ia tidak
merendahkan dirinja dihadapan nabi
Jeremia, jang datang dari Jahwe.
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djuga merontak terhadap
Nebukadnezar, jang telah menjuruh dia
angkat sumpah demi Allah. Ia bertegang
leher dan berkeras kepala akan ganti
berbalik kepada Jahwe, Allah Israil.
14 Dan lagi semua penghulu imam dan
rakjat memperbanjak ketidak-setiaan,
jang mirip dengan kengerian2 kaum
kafir. Mereka menadjiskan Rumah Jahwe,
jang telah disutjikanNja di Jerusjalem.
15 Jahwe, Allah nenek-mojang
mereka, se-waktu2 mengutus kepada
mereka pesuruh2Nja, sebab Jahwe
menaruh kasihan kepada umatNja dan
kediamanNja.
16 Tetapi mereka mempermainkan
pesuruh2 Allah, menghina sabdaNja
dan meng-edjek2 nabi2Nja, sampai
achirnja amarah Jahwe terhadap
umatNja memuntjak, sehingga tak ada
penjembuhan lagi.
17 Maka Jahwe membuat radja Chaldai
naik lawan mereka, jang membunuh
kaum remadjanja dengan pedang
didalam Rumah sutji mereka, dengan
tidak mengasihani pemuda maupun
pemudi, orang2 tua dan orang ubanan.
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Semua diserahkan (Allah) kedalam
tangannja.
18 Segenap perabot Bait-Allah, besarketjil, chazanah Rumah Jahwe dan
chazanah radja dan para bangsawan
diangkutnja ke Babel.
19 Bait Allah dibakar, tembok Jerusjalem
dirobohkan, semua bentengnja dibakar
dan segala perabot jang berharga
dirusakkan.
20 Sisa jang luput dari pedang
dibuang ke Babel, tempat mereka
harus menghamba kepadanja serta
putera2nja, hingga muntjullah keradjaan
Parsi.
21 Demikian terpenuhilah sabda
Jahwe, jang telah disampaikan
mulut Jeremia: "Sampai negeri itu
memulihkan Sabat2nja, jaitu selama
masa kedahsjatan, ia akan merajakan
Sabat, hingga tudjuhpuluh tahun
digenapi".
22 Pada tahun pertama Cyrus, radja
Parsi, supaja terpenuhilah sabda Jahwe,
jang diutjapkan Jeremia, maka Jahwe
menggerakkan budi Cyrus, radja Parsi.
Ia lalu diseluruh keradjaannja, setjara
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lisan maupun tulisan, mengeluarkan
pengumuman jang berikut ini:
23 "Demikianlah titah Cyrus, radja
Parsi: Jahwe, Allah surga, telah
menganugerahkan kepadaku segala
keradjaan diatas bumi. Iapun telah
mengamanatkan kepadaku untuk
membangun rumah bagiNja di
Jerusjalem dinegeri Juda. Siapapun
djuga diantara kalian termasuk golongan
bangsanja, hendaklah Allah beserta
dengan dia! Hendaknja orang itu naik
(ke Jerusjalem)!"

Ezra
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tahun pertama Cyrus, radja
Parsi, maka, supaja terpenuhilah
sabda Jahwe jang diutjapkan Jeremia,
Jahwe menggerakkan budi Cyrus, radja
Parsi. Diseluruh keradjaannja, ia lalu
mengeluarkan, setjara lisan maupun
tulisan, pengumuman jang berikut ini:
2 "Demikianlah titah Cyrus, radja
Parsi: Jahwe, Allah surga, telah
menganugerahkan kepadaku segala
keradjaan diatas bumi. Iapun telah
mengamanatkan kepadaku untuk
membangunkan rumah bagiNja di
Jerusjalem dinegeri Juda.
3 Siapapun djua dari antara kalian
termasuk golongan bangsaNja,
hendaklah Allah beserta dengan dia!
Hendaknja orang itu naik ke Jerusjalem
di Juda dan membangunkan rumah
Jahwe, Allah Israil. Dia itu kan Allah,
jang berada di Jerusjalem.
4 Dan di-mana2 hendaknja diberikan
kepada siapa sadja jang tersisa, bantuan
berupa perak, emas, barang atau ternak
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bersama dengan sumbangan sukarela
bagi rumah Allah di Jerusjalem, oleh
orang 2 setempat, dimana ia merantau".
5 Maka para kepala keluarga Juda
dan Binjamin maupun para imam dan
Levita, pendeknja semua orang, jang
budinja digerakkan oleh Allah, berangkat
dan naik untuk membangunkan rumah
Jahwe di Jerusjalem.
6 Semua tetangga mereka bersambung
tangan dengan benda2 perak, emas,
barang, ternak atau harta benda lainnja,
belum lagi terhitung barang apa jang
disumbangkan dengan sukarela.
7 Radja Cyrus mengeluarkan perabot
rumah Jahwe, jang dahulu diangkut
Nebukadnezar dari Jerusjalem dan
ditaruhnja dikuil dewanja.
8 Cyrus, radja Parsi, menjerahkannja
ke tangan Mitredat, bendaharanja,
jang membilangnja kepada Sjesjbasar,
penghulu Juda.
9 Dan inilah daftarnja: Tjeper emas 30
Tjeper perak 1. 029
10 Piala emas 30 Piala perak 410 Perabot
lainnja 1. 000
11 Djumlah semua benda emas dan
perak 5. 400. Kesemuanja itu dibawa
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Sjesjbasar, ketika orang2 buangan
dikembalikan dari Babel ke Jerusjalem.
1 Inilah orang2 wilajah (Juda) jang
kembali dari pembuangan, dimana
mereka diasingkan. Dahulu mereka
dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar,
radja Babel, dan kini mereka kembali
ke Jerusjalem dan Juda, masing2
kekotanja.
2 Mereka datang bersama dengan
Zerubabel, Jesjua', Nehemia, Seraja,
Re'elaja, (Nahamani), Mordekai, Bilsjan,
Mispar, Bigwai, Rehum dan Ba'ana.
Daftar orang laki2 bangsa Israil:
3 Kaum Par'osj 2172
4 Kaum Sefatja 372
5 Kaum Ar'ah 775
6 Kaum Pahat-Moab, jaitu kaum Jesjua'
(dan) Joab 2812
7 Kaum 'Elam 1254
8 Kaum Zatu 945
9 Kaum Zakai 760
10 Kaum Bani 642
11 Kaum Bebai 623
12 Kaum 'Azgad 1222
13 Kaum Adonikam 666
14 Kaum Bigwai 2056
15 Kaum 'Adin 454
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Ater melalui Jehizkia 98
Besai 323
18 Kaum Jora 112
19 Kaum Hasjum 223
20 Kaum Gibar 95
21 Kaum Betlehem 123
22 Orang 2 Netofa 56
23 Orang 2 Anatot 128
24 Kaum 'Azmawet 42
25 Kaum Kirjat-Je'arim, Kefira dan
Beerot 743
26 Kaum Rama dan Geba 621
27 Orang2 Mikmas 122
28 Orang2 Betel dan 'Ai 223
29 Kaum Nebo 52
30 Kaum Magbisj 156
31 Kaum 'Elam jang lain 1254
32 Kaum Harim 320
33 Kaum Lod, Hadid dan Ono 725
34 Kaum Jeriho 345
35 Kaum Senaa 3630
36 Imam2: Kaum Jeda'ja dari keluarga
Jesjua' 973
37 Kaum Imer 1052
38 Kaum Pasjhur 1247
39 Kaum Harim 1017
40 Orang2 Levita: Kaum Jesjua', jakni
kaum Kadmiel dan kaum Hodawja 74
17 Kaum
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Kaum Asaf 128
pintu: Kaum Sjalum,
kaum Ater, kaum Talmon, kaum 'Akub,
kaum Hatita, kaum Sjobai, berdjumlah
139
43 Pelajan2 baitullah: Kaum Siha, kaum
Hasufa, kaum Taba'ot,
44 kaum Keros, kaum Si'aha, kaum
Padon,
45 kaum Lebana, kaum Hagaba, kaum
'Akub,
46 kaum Hagab, kaum Sjamlai, kaum
Hanan,
47 kaum Gidel, kaum Gahar, kaum
Reaja.
48 Kaum Resin, kaum Nekoda, kaum
Gazam,
49 kaum 'Uza, kaum Paseah, kaum
Besai,
50 kaum Asna, kaum Me'unim, kaum
Nefusim,
51 kaum Bakbuk, kaum Hakufa, kaum
Harhur,
52 kaum Baslut, kaum Mehida, kaum
Harsja,
53 kaum Barkos, kaum Sisera, kaum
Tamah,
54 kaum Nesiah dan kaum Hatifa.
42 Pendjaga2
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hamba 2 Sulaiman: Kaum
Sotai, kaum Hasoferet, kaum Peruda,
56 kaum Ja'la, kaum Darkon, kaum
Gidel,
57 kaum Sjefatja, kaum Hatil, kaum
Pokeret-Hasebajim dan kaum Ami.
58 Djumlah pelajan 2 baitullah dan
keturunan hamba2 Sulaiman 392
59 Jang berikut ini, jang kembali dari
Tel-Melah Tel-Harsja, Kerub, Adan dan
Imer, tidak dapat menjatakan, apa
keluarga dan keturunan mereka berasal
dari Israil,
60 jakni: kaum Delaja, kaum Tobia dan
kaum Nekoda, berdjumlah 652.
61 Dan dari kaum imam: kaum Hobaja,
kaum Hakos dan kaum Barzilai- ia
telah mengambil seorang puteri Barzilai
dari Gile'ad akan isterinja dan disebut
menurut nama itu.
62 Mereka itu mentjari (dalam) daftar
silsilah mereka, tetapi tidak terdapat
didalamnja. Maka mereka diharamkan
untuk keimaman.
63 Jang Mulia menetapkan, bahwa
mereka tidak boleh makan dari jang
mahasutji, sampai seorang imam tampil
untuk Urim dan Tumim.
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djemaah itu berdjumlah
42.360 orang,
65 belum lagi terhitung hamba-sahaja.
Mereka itu berdjumlah 7.337. Pada
mereka itu djuga 200 biduan dan
biduanita.
66 Kuda mereka berdjumlah 736 ekor,
bagalnja 245,
67 untanja 435 dan keledainja 4.720
ekor.
68 Beberapa kepala keluarga, pada
kedatangannja pada rumah Jahwe di
Jerusjalem, memberikan sumbangan2
sukarela untuk rumah Allah, agar
didirikan kembali pada tempatnja
semula.
69 Sekadar kemampuan masing2
mereka itu memberikan untuk dana
ibadat 61.000 dirham emas, 5.000 mena
perak dan 100 buah dandanan imam.
70 Para imam, para Levita dan sebagian
dari rakjat menetap (di Jerusjalem); para
pendjaga pintu, para biduan dan para
pelajan baitullah dikotanja masing2.
Semua orang Israil lainnja dikotanja
sendiri.
1 Apabila bulan ketudjuh tiba dan
bani Israil telah berada di-kota2nja,
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maka rakjat, se-akan2 satu orang sadja,
berhimpun di Jerusjalem.
2 Lalu berdirilah Jesjua' bin Josadak
serta sanak-saudaranja, para imam,
dan Zerubabel bin Sealtiel, serta sanaksaudaranja. Mereka membangunkan
mesbah Allah Israil untuk menjampaikan
kurban2 bakar diatasnja, sebagaimana
itu tertulis dalam Taurat Pesuruh Allah,
Musa.
3 Mereka mendirikan mesbah itu
ditempatnja dahulu, kendati kekedjutan
mereka terhadap kaum di-negeri2
(tetangga). Diatas mesbah itu mereka
menjampaikan kurban2 bakar untuk
Jahwe, jakni kurban bakar pagi dan
petang.
4 Mereka mengadakan perajaan
pondok daun2, sebagaimana tertulis,
dengan djumlah kurban harian, seperti
ditetapkan untuk tiap2 hari.
5 Selandjutnja dipersembahkan djuga,
selain kurban tetap itu, kurban (hari
Sabat), bulan baru dan segala perajaan
sutji Jahwe dan lagi setiap persembahan,
jang dengan rela disampaikan kepada
Jahwe.
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hari pertama bulan ketudjuh
mereka mulai menjampaikan kurban
bakar kepada Jahwe, kendati dasar Bait
Jahwe belum lagi diletakkan.
7 Maka orang mengupah tukang2
pemahat dan tukang2 kaju dan
menjerahkan makanan serta minuman
maupun minjak kepada penduduk
Sidon dan Tyrus, agar mereka
itu mendatangkan kaju aras dari
Libanon melalui laut ke Jafa, menurut
penguasaan dari Cyrus, radja Parsi.
8 Dalam tahun kedua sesudah
kedatangan mereka pada Bait Allah di
Jerusjalem dalam bulan kedua, mulailah
Zerubabel bin Sealtiel dan Jesjua' bin
Josadak, serta saudara2nja jang lain,
para imam dan Levita dan semua
orang jang kembali dari pengasingan ke
Jerusjalem. Para Levita, jang berumur
duapuluh tahun dan lebih, ditugaskan
untuk memanduri pekerdjaan pada
Rumah Jahwe.
9 Jesjua' dengan anak2 dan sanaksaudaranja maupun Kadmiel dengan
anak2nja dan kaum Hodawja bersehati
mulai memanduri pekerdja pada Bait
Allah
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para pembangun meletakkan
dasar untuk Bait Jahwe, maka tampillah
para imam berpakaian ibadat dan
dengan nafiri, para Levita, keturunan
Asaf, dengan tjeratjap, untuk memudji
Jahwe menurut peraturan Dawud, radja
Israil.
11 Mereka mengangkat njanjian akan
kepudjian dan kemuliaan Jahwe: "Sebab
baiklah Dia, sebab kerelaanNja kekal
se-lama2nja untuk Israil". Seluruh
rakjat bersorak-sorai dengan hebat akan
kepudjian Jahwe atas peletakan dasar
Rumah Jahwe.
12 Tetapi banjaklah dari antara para
imam, Levita dan kepala keluarga, jang
sudah landjut usianja dan jang pernah
dengan mata kepala sendiri melihat
baitullah jang pertama atas dasarnja,
menangis terlolong-lolong sementara
banjak pulalah melambungkan suaranja
dengan pekik sorak gembira.
13 Orang tidak dapat membedakan lagi
pekik sorak gembira dari tangisan rakjat.
Sebab rakjat bersorak-sorai dengan
pekik jang hebat, hingga ramainja
kedengaran sampai dikedjauhan.
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musuh2 Juda dan Binjamin
mendengar, bahwa orang2 buangan
itu membangun sebuah Bait untuk
Jahwe, Allah Israil,
2 mereka itu lalu menghampiri
Zerubabel dan para kepala keluarga
serta mengatakan kepada mereka:
"Kami mau ikut membangun bersama
kalian. Sebab kamipun menghiraukan
Allah kalian seperti kalian dan
mempersembahkan kurban kepadaNja
sedjak djaman Asarhadon, radja Asjur,
jang telah mendatangkan kami kemari.
3 Tetapi sahut Zerubabel, Jesjua' dan
kepala2 lainnja keluarga Israil kepada
mereka: "Tidak patutlah kami bersama
kalian membangunkan rumah untuk
Allah kami. Kami sendirilah jang hendak
membangun untuk Jahwe, Allah Israil,
sebagaimana diperintahkan kepada kami
oleh Cyrus, radja Parsi".
4 Maka kaum negeri itu menawarkan
hati rakjat Judadan menakutkan mereka,
supaja mereka djangan membangun.
5 Mereka itu menjogok para penasihat
lawan mereka untuk menggagalkan
rentjananja. Ini berlangsung selama
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Cyrus, radja Parsi, hidup, hingga
pemerintahan Darios, radja Parsi.
6 Dimasa pemerintahan Xerxes, jaitu
pada permulaan pemerintahannja,
mereka menulis surat tuduhan terhadap
penduduk Juda dan Jerusjalem.
7 Didjaman Artaxerxes, maka Bisjlam,
Mitredat, Tabel dan rekan2nja jang lain
menulis surat kepada Artaxerxes, radja
Parsi, lawan Jerusjalem. Surat itu ditulis
dengan huruf Aram dan diterdjemahkan
dalam bahasa Aram.
8 Mangkubumi Rehum dan penulis
Sjimsjai menulis seputjuk surat lawan
Jerusjalem kepada radja Artaxerxes,
sebagai berikut.
9 (Jang menulis itu) ialah: Mangkubumi
Rehum, penulis Sjimsjai serta semua
rekannja jang lain, para hakim,
penguasa, penilik dan pengawas; orang2
dari Uruk, Babel, Susa, jaitu orang2
'Elam
10 dan kaum lainnja jang telah
diasingkan oleh Asjurbanipal jang agung
dan termashjur dan didudukkannja
di-kota2 Sjomron dan di-negeri2 lainnja
diseberang Sungai.-
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inilah salinan surat jang
dikirimkan mereka kepadanja:
"Kehadapan baginda Artaxerxes,
hamba2 patik, penduduk diseberang
Sungai! Kini
12 maklumlah kiranja kepada baginda,
bahwasanja orang2 Jahudi, jang telah
bertolak dari dekat baginda kepada kami
dan telah datang di Jerusjalem, tengah
membangunkan kembali kota jang
durhaka dan djahat itu. Mereka tengah
menjelesaikan tembok2nja, dasar2 telah
diletakkan.
13 Maklumlah kiranja kini kepada
baginda: Djika kota tersebut
dibangunkan kembali dan tembok2nja
diselesaikan, maka padjak dan upeti
serta bea tidak akan dibajar lagi akan
kerugian para radja.
14 Karena kami kini makan garam
istana, maka tidak patutlah kami lebih
lama lagi melihat sadja penghinaan
kepada baginda. Karenanja kami
mengirimkan kabar ini kepada baginda,
15 agar orang menjelidiki didalam
Pustaka Peringatan nenek-mojang
baginda. Nistjaja baginda akan
mendapati didalam Pustaka Peringatan
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itu dan akan mengetahui, bahwa kota
tersebut adalah kota jang durhaka,
jang mendatangkan rugi kepada para
radja dan kepada wilajah2 dan bahwa
sedjak dahulukala orang disitu suka
berontak. Karena itupun kota tersebut
telah dihantjurkan.
16 Maka kami memaklumkan
kepada baginda: Djika kota tersebut
dibangunkan kembali dan tembok2nja
diselesaikan, nistjaja baginda tidak akan
mempunjai lagi djadjahan diseberang
Sungai".
17 Radja mengirimkan balasan berikut:
"Kepada Mangkubumi Rehum, penulis
Sjimsjai dan rekan2nja jang lain, jang
berkediaman di Sjomron dan di-negeri2
lainnja diseberang Sungai, salam!
18 Surat, jang kalian kirimkan kepada
kami, telah dibatjakan dengan saksama
dihadapan kami.
19 Atas titah kami, maka orang telah
menjelidiki dan mendapati, bahwa kota
tersebut sedjak dahulukala menentang
para radja dan bahwa pendurhakaan dan
pemberontakan terdjadilah disitu.
20 Radja2 jang kuasa, bertachta di
Jerusjalem dan menguasai seluruh
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daerah diseberang Sungai. Padjak, upeti
dan bea diserahkan kepada mereka.
21 Maka perintahkanlah, agar usaha
orang2 itu dihentikan. Kota tersebut
djangan dibangunkan kembali, hingga
dititahkan oleh kami ini.
22 Hendaklah ber-djaga2 djangan
lalai dalam perkara ini, agar mudarat
akan kerugian para radja djangan
ber-tambah2!"
23 Setelah salinan surat radja Artaxerxes
dibatjakan dihadapan Rehum, penulis
Sjimsjai serta rekan2nja, maka mereka
pergi ber-gegas2 kepada orang2 Jahudi
di Jerusjalem dan menghentikan mereka
dengan kekerasan sendjata.
24 Demikian berhentilah pekerdjaan
pada Bait Allah di Jerusjalem dan terhenti
hingga tahun kedua pemerintahan
Darios, radja Parsi.
1 Maka mulai bernubuatlah nabi2
Hagai dan Zakarja bin 'Ido pada
orang2 Jahudi di Juda dan Jerusjalem
atas nama Allah Israil, jang ada pada
mereka.
2 Lalu tampillah Zerubabel bin Sealtiel
dan Jesjua' bin Josadak dan mulai
membangunkan Bait Allah di Jerusjalem.
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Nabi2 Allah itu mendampingi dan
membantu mereka.
3 Pada masa itu datanglah Tatenai,
adipati diseberang Sungai, dan SjetarBoznai serta rekan2nja kepada mereka
dan bertanja kepadanja: "Siapakah
telah memerintahkan kalian untuk
membangun kembali rumah ini dan
memasang perkajuan ini?"
4 Lalu orang2 itu berkata begini kepada
mereka: "Siapakah nama orang2 jang
mengerdjakan pembangunan ini?"
5 Tetapi mata Allah memandang kaum
tua2 Jahudi dan orang tidak merintangi
mereka, hingga sampainja laporan
kepada Darios dan kembalinja seputjuk
surat resmi mengenai perkara itu.
6 Salinan surat kepada radja Darios,
jang dikirimkan Tatenai, adipati
diseberang Sungai, Sjetar-Boznai serta
rekan2nja, pembesar2 diseberang
Sungai.
7 Mereka mengirimkan laporan
kepadanja dan demikianlah tertulis
didalamnja: Kepada baginda Darios,
salam bahagia!
8 Maklumlah kiranja kepada baginda,
bahwa kami telah pergi kewilajah
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Juda dan ke Bait Allah Agung. Bait ini
dibangunkan dengan batu2 persegi
dan pada dinding2nja dipasang kaju.
Pekerdjaan itu dikerdjakan dengan
saksama dan madju dibawah tangan
mereka.
9 Maka kami telah bertanja kepada
kaum tua2 dengan berkata kepadanja
sebagai berikut: Siapakah telah
memerintahkan kepada kalian untuk
membangunkan rumah ini dan
memasang perkajuan ini?
10 Djuga nama2 mereka kami tanjakan
untuk diberitahukan kepada baginda;
kami telah dapat mentjatat nama
orang2, jang mengepalai mereka.
11 Mereka memberi kami balasan ini:
Kami ini adalah abdi Allah langit dan
bumi dan kami membangunkan kembali
baitullah ini, jang dahulu sudah banjak
tahun berdiri dan telah dibangunkan dan
diselesaikan oleh seorang radja Israil
jang agung.
12 Tetapi, karena nenek-mojang kami
telah memurkakan Allah Surga, maka ia
telah menjerahkan mereka itu kepada
genggaman Nebukadnezar, radja Babel,
orang Chaldai itu. Radja tersebut
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telah membinasakan baitullah ini dan
membuang bangsa ini ke Babel.
13 Tetapi dalam tahun pertama Cyrus,
radja Babel, maka radja Cyrus telah
bertitah untuk membangunkan kembali
Bait Allah ini.
14 Djuga perabot2 emas dan perak Bait
Allah, jang telah diambil Nebukadnezar
dari baitullah di Jerusjalem dan
dibawanja kedalam kuil di Babel, telah
disuruh ambil dari kuil Babel oleh radja
Cyrus. Perabot2 itu diserahkannja
kepada seorang jang bernama
Sjesjbasar, jang telah diangkat mendjadi
adipati.
15 Orang tersebut disuruhnja: "Ambillah
perabot2 ini, pergilah dan taruhlah itu
didalam baitullah di Jerusjalem! Bait
Allah itu hendaknja dibangunkan kembali
ditempatnja dahulu".
16 Lalu datanglah Sjesjbasar tersebut
dan meletakkan dasar untuk Bait
Allah di Jerusjalem. Semendjak itu
hingga sekarang ini dikerdjakanlah
pembangunannja. Tetapi itu belum lagi
selesai.
17 Sekiranja dipandang baik oleh
baginda, maka hendaknja sekarang
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orang mentjari didalam chazanah
baginda, jang ada disini, di Babel, apa
sungguh2 titah telah dikeluarkan oleh
radja Cyrus, untuk membangunkan
Bait Allah itu di Jerusjalem dan sudilah
keputusan baginda dalam perkara ini
dikirimkan kepada kami".
1 Maka atas titah radja Darios orang
di Babel mentjari didalam chazanah,
dimana tersimpan surat2 piagam.
2 Lalu dikota Ekbatana, diwilajah Media,
diketemukan suatu naskah, dalam
mana tertulis jang berikut ini: "Surat
peringatan:
3 Dalam tahun pertama radja Cyrus;
radja Cyrus mengeluarkan titah:
Perihal: Bait Allah di Jerusjalem.
Bait itu hendaknja dibangun kembali
sebagai tempat kurban sembelihan
dipersembahkan dan kurban api
diadakan. Tingginja hendaknja
enampuluh hasta dan lebarnja
enampuluh hasta.
4 Hendaknja ada tiga lapisan batu 2
persegi dan satu lapisan kaju. Biajanja
akan ditanggung oleh istana.
5 Perabot2 emas perak Bait Allah,
jang dahulu diambil Nebukadnezar dari
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baitullah di Jerusjalem dan jang dibawa
ke Babel, harus dikembalikan. Itu harus
kembali lagi ketempatnja dahulu dalam
baitullah di Jerusjalem serta ditaruh
didalam Bait Allah itu".
6 "Nah, sekarang kalian, Tatenai,
adipati diseberang Sungai, Sjetar-Boznai
serta kamu, rekan2nja, jaitu para
penguasa diseberang Sungai, hendaklah
mendjauhkan dirimu darisana.
7 Biarlah adipati Juda dan kaum tua2
Jahudi melangsungkan pekerdjaan pada
Bait Allah itu ditempatnja dahulu.
8 Inilah titahku perihal kelakuan
kalian terhadap kaum tua2 Jahudi
dalam pembangunan Bait Allah itu:
Dari tabungan radja, jaitu dari padjak
diseberang Sungai, harus diserahkan
biaja kepada orang2 itu dengan saksama
dan tanpa pemutusan.
9 Keperluan mereka akan lembudjantan
muda, domba-djantan dan anak-domba
untuk kurban bakar bagi Allah Surga,
maupun gandum, garam, anggur dan
minjak harus diberikan setiap hari
kepada mereka tanpa kelalaian, menurut
pesan para imam di Jerusjalem,
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mereka itu mempersembahkan
kurban2 jang harum mewangi kepada
Allah Surga dan berdoa untuk hidup
radja serta putera2nja.
11 Aku menitahkan, supaja siapa
sadja, jang melanggar penetapan
ini, disentak tiang dari rumahnja;
ia sendiri harus digantungkan tegak
padanja. Rumahnjapun harus didjadikan
tumpukan puing2 karenanja.
12 Tetapi moga2 Allah, jang
membuat namaNja bersemajam
disitu, merobohkan setiap radja dan
setiap bangsa, jang berusaha melanggar
titah ini dengan menghantjurkan Bait
Allah di Jerusjalem. Aku, Darios, telah
mengeluarkan titah ini. Dengan saksama
harus dilakukan".
13 Maka Tatenai, adipati diseberang
Sungai, Sjetar-Boznai serta rekan2nja
dengan saksama berlaku menurut
(penetapan), jang telah dikirimkan radja
Darios kepada mereka.
14 Adapun kaum tua2 Jahudi
membangun terus dan madju dengan
pesatnja, berkat nubuat nabi2 Hagai dan
Zakarja bin 'Ido. Mereka menjelesaikan
pembangunan sekedar firman Allah Israil
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dan sekedar titah Cyrus dan Darios dan
Artaxerxes, radja Parsi.
15 Pada hari ketiga bulan Adar, jaitu
dalam tahun keenam pemerintahan
radja Darios, selesailah Bait itu.
16 Maka orang2 Israil, para imam, Levita
dan orang2 lainnja, jang kembali dari
pembuangan, merajakan pentahbisan
Bait Allah itu dengan gembira.
17 Untuk pentahbisan Bait Allah
itu mereka mengurbankan seratus
ekor lembu-djantan, duaratus ekor
dombadjantan, empat ratus ekor anakdomba dan, sebagai kurban pemulihan
dosa untuk seluruh Israil, duabelas ekor
kambing djantan, seturut djumlah suku2
Israil.
18 Mereka mengangkat para imam,
menurut ketumpukannja, dan para
Levita, menurut puaknja, untuk ibadat
Allah di Jerusjalem, sebagaimana telah
tersurat dalam Kitab Musa.
19 Pada hari keempatbelas bulan
pertama orang2 jang kembali dari
pembuangan mengadakan hari raja
Paska.
20 Sebab para imam dan para Levita,
dengan tiada jang diketjualikan, telah
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menahirkan dirinja, sehingga tahirlah
mereka semua. Mereka menjembelih
paska untuk semua orang, jang kembali
dari pembuangan, untuk saudara2nja
para imam, untuk dirinja sendiri.
21 Maka makan (Paskalah) orang2 Israil,
jang pulang dari pembuangan, dan djuga
semua orang, jang telah mementjilkan
diri dari kenadjisan kaum kafir negeri
dan telah bergabung dengan mereka
untuk mentjari Jahwe, Allah Israil.
22 Lalu tudjuh hari lamanja mereka
mengadakan perajaan roti tak beragi
dengan sukatjita, sebab Jahwe telah
menganugerahi mereka sukatjita dengan
mentjondongkan hati radja Asjur kepada
mereka, sehingga ia meneguhkan
tangan mereka dalam pekerdjaan pada
Bait Allah, Allah Israil.
1 Sesudah peristiwa itu, dalam
pemerintahan Artaxerxes, radja
Parsi, Esra bin Seraja bin 'Azarja bin
Elkia
2 bin Sjalum bin Sadok bin Ahitub
3 bin Amarja bin 'Azarja bin Merajot
4 bin Zerahja bin 'Uzi bin Buki
5 bin Abisjua' bin Pinehas bin Ele'azar
bin Harun imam-kepala.
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ini naik dari Babel. Ia adalah
seorang ahli Kitab, jang mahir dalam
Taurat Musa, jang telah dianugerahkan
Jahwe, Allah Israil. Radja mengabulkan
segala keinginannja, karena tangan
Jahwe, Allahnja, ada sertanja.
7 Djuga sedjumlah bani Israil, imam,
Levita, biduan, pendjaga pintu dan
pelajan baitullah naik ke Jerusjalem
dalam tahun ketudjuh radja Artaxerxes.
8 Ia tiba di Jerusjalem dalam bulan
kelima, jakni dalam tahun ketudjuh
radja itu.
9 Sebab pada tanggal satu bulan
pertama ia telah memutuskan hendak
berangkat dari Babel dan pada tanggal
satu bulan kelima ia tiba di Jerusjalem,
karena tangan murah Allahnja ada
sertanja.
10 Sebab Esra telah berminat
hendak menjelidiki Taurat Jahwe dan
hendak mewudjudkannja dan hendak
mengadjarkan ketetapan dan hukum di
Israil.
11 Inilah salinan surat, jang diberikan
radja Artaxerxes kepada Esra, imam
dan ahli Kitab, penulis urusan perintah2
Jahwe dan ketetapanNja bagi Israil.
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maharadja. Untuk Esra,
imam, penulis urusan hukum Allah
Surga, (selamat) bahagia. Nah,
13 inilah titahku: barang siapa didalam
keradjaanku termasuk bangsa Israil,
imam atau Levita, dan jang ingin pergi
ke Jerusjalem, ia boleh pergi ber-sama2
denganmu.
14 Sebab engkau diutus oleh radja serta
ketudjuh penasehatnja, untuk menindjau
di Juda dan Jerusjalem sekadar hukum
Allahmu, jang ada didalam tanganmu,
15 dan untuk membawa perak dan emas
jang disumbangkan oleh radja serta
dewan penasehatnja kepada Allah Israil,
jang bersemajam di Jerusjalem,
16 dan djuga segala perak dan emas,
jang kauterima diseluruh wilajah Babel,
bersama dengan pemberian, jang
disumbangkan rakjat dan para imam
kepada Bait Allahnja di Jerusjalem.
17 Dengan uang itu belilah djuga dengan
saksama lembu-djantan, domba-djantan
anak-domba dan kurban makanan
dan tuangan jang bersangkutan, dan
persembahkanlah itu diatas mesbah Bait
Allahmu di Jerusjalem.
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perak dan emas itu
hendaklah engkau pergunakan,
sebagaimana dipandang baik oleh
engkau sendiri dan saudara2mu,
sekadar kehendak Allahmu.
19 Djuga perabot2 jang diserahkan
kepadamu untuk peribadatan di
Bait Allahmu, haruslah kauserahkan
kehadapan hadirat Allahmu di
Jerusjalem.
20 Keperluan lainnja Bait Allahmu, jang
wadjib kauusahakan, bolehlah kaubiajai
dari perbendaharaan radja.
21 Aku, radja Artaxerxes bertitah
demikian kepada semua bendahara
diseberang Sungai: Segala sesuatu jang
diminta kepada kalian oleh Esra, imam,
penulis urusan hukum Allah Surga harus
dikerdjakan dengan saksama,
22 jaitu sampai sedjumlah seratus
kentar perak, seratus kor gandum,
seratus bat anggur, seratus bat minjak
dan garam tanpa batas.
23 Segala sesuatu jang difirmankan oleh
Allah Surga, harus dilaksanakan dengan
radjin untuk Bait Allah Surga, agar
djangan sampai murkaNja menimpa
keradjaan radja dan putera2nja.
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kepada kalian maklumlah
hendaknja, bahwa sekali2 tidak
diperkenankan membebankan padjak,
bea maupun upeti kepada para imam,
Levita, biduan, pendjaga pintu, pelajan
baitullah, pendeknja kepada para hamba
Bait Allah itu.
25 Adapun engkau sendiri, Esra, karena
kebidjaksanaan Allahmu jang ada
padamu itu, bolehlah mengangkat hakim
dan kadi untuk mengadili seluruh rakjat,
jang tinggal diseberang Sungai, jaitu
semua orang jang mengenal hukum
Allahmu Jang tidak mengenalnja, harus
kauadjar.
26 Barang siapa tidak mendjalankan
hukum Allah dan hukum radja, haruslah
ia dikenakan hukum dengan keras, entah
hukuman mati entah pembuangan,
denda atau pendjara".
27 Terpudjilah Jahwe, Allah nenekmojang kita, jang mengilhamkan hati
radja untuk memuliakan sedemikian
rumah Jahwe di Jerusjalem
28 dan memalingkan kepadaku kerelaan
radja, dewan penasehatnja serta segala
pegawai radja jang kuasa. Karena
tangan Jahwe, Allahku, ada serta aku,
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(7-28b)maka aku mendapati hati dan
kuhimpunkan sedjumlah kepala Israil
untuk naik bersama dengan daku.
1 Inilah kepala2 keluarga, dan silsilah
mereka, jang dalam pemerintahan
radja Artaxerxes bersama dengan daku
naik dari Babel:
2 dari kaum Pinehas: Gersjom; dari
kaum Itamar: Daniel; dari kaum Dawud:
Hatusj
3 bin Sjekanja; dari kaum Par'osj:
Zakarja dan sertanja terdaftar pula
seratus limapuluh orang laki2;
4 dari kaum Pahat-Moab: Eljo'enai bin
Zerahnja dan sertanja duaratus orang
laki2;
5 dari kaum (Zatu): Sjekanja bin
Jahaziel dan sertanja tigaratus orang
laki2;
6 dari kaum 'Adin: 'Ebed bin Jonatan
dan sertanja limapuluh orang laki2;
7 dari kaum 'Elam: Jesaja bin 'Atalja
dan sertanja tudjuhpuluh orang laki2;
8 dari kaum Sjefatja: Zebadja bin Mikael
dan sertanja delapanpuluh orang laki2;
9 dari kaum Joab: 'Obadja bin Jehiel dan
sertanja duaratus delapanpuluh orang
laki2;
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kaum (Bani): Sjelomit bin Josifja
dan sertanja seratus enampuluh orang
laki2;
11 dari kaum Bebai: Zekarja bin Bebai
dan sertanja duapuluh delapan orang
laki2;
12 dari kaum 'Azgad: Johanan bin
Hakatan dan sertanja seratus sepuluh
orang laki2;
13 dari kaum Adonikam; jang lebih
muda, dan inilah nama2nja: Elifelet,
Je'iel, Sjema'ja dan sertanja enampuluh
orang laki2;
14 dari kaum Bigwai: 'Utai bin Zabud
dan sertanja tudjuhpuluh orang laki2.
15 Aku menghimpunkan mereka itu
ditepi sungai, jang mengalir kedjurusan
Ahawa dan kami berkemah disana tiga
hari lamanja. Aku melihat kaum awam
dan imam2, tetapi tak kudapati seorang
djuapun dari kaum Levita disitu.
16 Maka itu aku mengutus Eli'ezer, Ariel,
Sjemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan,
Zekarja dan Mesjulam, orang2 jang
bidjak.
17 Kuberi mereka pesan untuk Ido,
kepala negeri Kasifa, dan kutaruh
didalam mulut mereka, apa jang

Ezra 8.18–21

30

harus dikatakannja kepada Ido
dan saudara2nja, jang menetap
dinegeri Kasifa itu, jaitu: agar mereka
mendatangkan kepada kami pelajan2
untuk Bait Allah kami.
18 Karena tangan Allah kami jang
murah ada serta kami, maka mereka
mendatangkan seorang arif dari
kaum Mahli bin Levi bin Israil, jaitu
Sjerebja serta anak2 dan saudara2nja,
berdjumlah delapanbelas orang,
19 selandjutnja Hasjabja dan sertanja
Jesaja dari kaum Merari dengan
saudara2 dan anak2nja, berdjumlah
duapuluh orang,
20 lagipula dari antara pelajan2
baitullah, jang telah ditugaskan oleh
Dawud dan penghulu2, untuk melajani
para Levita, duaratus duapuluh orang.
Mereka sekalian didaftarkan namanja.
21 Disana, pada sungai di Ahawa,
aku mengumumkan puasa untuk
merendahkan diri kami dihadapan
hadirat Allah kami dan untuk memohon
perdjalanan jang aman kepadaNja bagi
kami, anak-isteri kami dan bagi seluruh
harta-benda kami.
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aku merasa maju untuk
mohon kepada radja tentara dan
pasukan berkuda untuk menolong kami
terhadap seteru ditengah perdjalanan.
Sebaliknja, kami telah berkata kepada
radja: "Tangan Allah kami ada serta
semua orang, jang mentjariNja,
akan kesedjahteraan mereka. Tetapi
kekuasaanNja dan murkaNja atas semua
orang jang meninggalkanNja".
23 Demikianlah kami berpuasa dan
mohon bantuan dari Allah kami dalam
hal ini. Dan tergeraklah hatiNja terhadap
kami.
24 Lalu aku mementjilkan duabelas
orang dari antara penghulu imam (dan
lagi) Sjerebja, Hasjabja dan sertanja
sepuluh orang lainnja dari antara
saudara2nja.
25 Aku menimbang didepan mereka
itu perak, emas dan perabot2,
sumbangan bakti, jang disumbangkan
untuk Bait Allah kami oleh radja, dewan
penasehatnja serta pegawai2nja maupun
semua orang Israil jang terdapat disana.
26 Aku menimbang pada tangan mereka
enamratus limapuluh kentar perak,
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seratus perabot perak, seharga (dua)
kentar, seratus kentar emas,
27 duapuluh piala emas, seharga seribu
dirham, dan dua bedjana perunggu
indah keemasan, jang seperti emas
harganja.
28 Dalam pada itu aku berkata kepada
mereka: "Kalian adalah disutjikan
kepada Jahwe dan djuga perabot2
itu adalah sutji. Perak dan emas
adalah sumbangan untuk Jahwe Allah,
nenek-mojangmu.
29 Djagalah dan peliharalah itu, hingga
kalian dapat menimbangnja dihadapan
para penghulu imam serta Levita dan
para pemimpin keluarga2 Israil di
Jerusjalem, didalam sekalian balai
rumah Jahwe".
30 Para imam dan para Levita menerima
perak, emas dan perabot2 jang sudah
ditimbang itu, untuk dibawanja ke
Jerusjalem, kedalam Bait Allah kami.
31 Pada tanggal duabelas bulan pertama
kami berangkat dari sungai di Ahawa
untuk pergi ke Jerusjalem. Tangan Allah
ada serta kami dan Ia melindungi kami
terhadap seteru dan pengadang didjalan.
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kami tiba di Jerusjalem
dan tinggal disana tiga hari.
33 Pada hari keempat perak, emas dan
perabot2 itu ditimbang di Bait Allah
dan diserahkan kedalam tangan imam
Meremot bin Uria. Sertanja adalah
Ele'azar bin Pinehas. Serta mereka
adalah pula Levita2 Jozabad bin Jesjua'
dan No'adja bin Binui.
34 Kesemuanja itu sekadar djumlah dan
beratnja. Djumlah dan beratnja ditulis
pada ketika itu djuga.
35 Kemudian kaum buangan,
jang pulang dari pengasingan itu
mempersembahkan kurban bakar
kepada Allah Israil: duabelas ekor
lembu-djantan, sembilanpuluh enam
ekor domba-djantan, tudjuhpuluh
tudjuh ekor anak-domba dan duabelas
ekor kambing-djantan sebagai kurban
pemulihan dosa, kesemuanja itu sebagai
kurban bakar untuk Jahwe.
36 Mereka menjerahkan peraturan
radja itu kepada satrap2 dan adipati
diseberang Sungai. Maka mereka itu
membantu rakjat dan Bait Allah.
1 Setelah hal itu selesai, datanglah
para pemimpin kepadaku dan
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berkata: "Rakjat Israil, para imam dan
para Levita tidak mementjilkan diri dari
kaum negeri karena kengerian mereka,
jakni orang2 Kena'an, Het, Periz, Jebus,
'Amon, Moab, Mesir dan Amor.
2 Mereka telah mengambil puteri2
mereka untuk dirinja sendiri dan untuk
putera2 mereka akan isterinja; bangsa
jang sutji telah bertjampur dengan kaum
negeri. Para pemimpin dan para pemuka
telah mendahului dalam ketidak-setiaan
itu".
3 Demi mendengar kabar ini, aku
menjobek pakaian dan mantolku
dan mentjabuti rambut kepala dan
djanggutku, lalu aku duduk bertjengang2.
4 Maka berhimpunlah padaku semua
orang, jang takut2 akan sabda Allah
Israil karena ketidak-setiaan kaum
buangan jang kembali itu. Tetapi aku
duduk ber-tjengang2 hingga waktu
persembahan petang.
5 Adapun aku ini bangkit dari riadatku
waktu persembahan petang. Dengan
pakaian dan mantol tersobek aku
bertelut lutut, mengedangkan tanganku
kepada Jahwe, Allahku,
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berkata: "Ja Allahku, aku malu dan
ter-sipu2 untuk menengadah kepadaMu,
ja Allahku. Banjaklah kesalahan kami,
sehingga itu membandjiri kepala kami
dan dosa kami melangit.
7 Semendjak djaman nenek-mojang
kami kami dalam dosa jang besar,
hingga hari ini, dan karena kesalahan
kami, maka kami, radja2 kami dan
imam kami, telah diserahkan kedalam
genggaman radja2 negeri2, kepada
pedang, pengasingan, perampasan
dan malu muka, sebagaimana halnja
sekarang ini.
8 Sungguh, kini untuk sesaat Jahwe,
Allah kami, telah mengasihani kami
dengan meluputkan suatu sisa bagi kami
dan dengan menganugerahkan kepada
kami suatu kediaman ditempatNja jang
sutji. Allah kami telah mentjahajakan
mata kami dengan menganugerahkan
kepada kami sedikit kelapangan didalam
perbudakan kami.
9 Sebab kami ini sebenarnja budak,
tetapi didalam perbudakan kami Allah
kami tidak meninggalkan kami. Ia telah
memalingkan kerelaan radja2 Parsi
kepada kami dengan menganugerahkan
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kepada kami kelapangan untuk
mendirikan kembali Bait Allah kami
dan memulihkan puing2nja dan dengan
menganugerahi kami tembok naungan
di Juda dan di Jerusjalem.
10 Tetapi sekarang, ja Allahku, apa
gerangan hendak kami katakan?
Sesudah anugerah2 itu kami telah
meninggalkan perintah2Mu,
11 jang telah Kauperintahkan dengan
perantaraan hamba2Mu, para nabi,
dengan berkata: "Negeri jang kamu
masuki untuk kamu miliki, adalah
negeri jang djidjik, karena kedjidjikan
kaum negeri, karena kengerian
mereka, dengan mana mereka telah
memenuhinja didalam kenadjisan
mereka dari udjung jang satu keudjung
jang lain.
12 Maka itu djanganlah puteri2mu
kamu berikan kepada putera2 mereka
dan djangan mengambil puteri2
mereka untuk putera2mu. Djanganlah
se-kali2 mentjari kesedjahteraan dan
kemakmuran mereka, agar kamu djadi
kuat dan dapat makan barang2 negeri
itu serta dapat mewariskannja kepada
putera2mu untuk selamanja".
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segala sesuatu, jang
telah mendatangi diri kami karena
perbuatan2 kami jang durdjana dan Engkau, ja Allah kami, telah
memperhitungkan kurang dari pada
setimpal dengan kesalahan kami,
bahkan telah menganugerahkan kepada
kami suatu sisa jang terluput 14 dapatkah kami sekali lagi melanggar
perintah2Mu dan berbesan dengan
kaum negeri itu? Tidakkah Engkau akan
memurkai kami sampai kami binasa
sama sekali, sehingga tidak lagi tinggal
suatu sisa jang terluput?
15 Jahwe, Allah Israil, berkat
kemurahanMu hari ini sisa kami masih
terluput. Lihatlah, kami menghadap
hadiratMu dengan kesalahan kami,
sebab karena itulah orang tidak dapat
bertahan dihadapanMu".
1 Sementara Esra, seraja
menangis dan bersudjud didepan
Bait Allah, mengutjapkan doa dan
pengakuan tadi, berhimpunlah padanja
sebuah djemaah dari Israil jang besar
sekali: prija, wanita dan anak. Maka
rakjat menangis terlolong2.
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bin Jehiel, seorang dari
kaum 'Elam, angkat bitjara dan berkata
kepada Esra: "Kami mentjederai Allah
kita dengan memperisteri wanita2 asing
dari kaum negeri. Namun demikian,
dalam perkara ini masih ada harapan
bagi Israil.
3 Kini kami hendak mengikat
perdjandjian dihadapan Allah kita,
bahwasanja kami akan membuang
semua wanita serta anak2 jang lahir
daripadanja, menurut nasehat tuanku
serta sekalian orang, jang takut2 akan
perintah Allah kita. Menurut Taurat orang
harus bertindak!
4 Bangkitlah, sebab perkara itu
adalah tugas anda, tetapi kami ini
memihak anda. Tetapkanlah hatimu dan
bertindaklah!"
5 Esra bangkit, lalu mempersumpahkan
para penghulu imam, para Levita serta
seluruh Israil, bahwasanja mereka
akan berbuat sebagaimana akan
dikatakannja. Mereka angkat sumpah.
6 Lalu Esra pergi dari tempat didepan
Bait Allah kebalai Johanan bin Eljasjib.
Disana ia bermalam, tanpa makan atau
minum apa sadja. Sebab ia berkabung
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atas ketidak-setiaan kaum buangan jang
kembali itu.
7 Maka diumumkan di Juda dan
Jerusjalem kepada semua orang jang
kembali dari pembuangan, bahwa
mereka harus berhimpun di Jerusjalem.
8 Barang siapa dalam tempo tiga hari
- sebagaimana dinasihatkan oleh para
pemimpin dan kaum tua2 - tidak datang,
maka seluruh miliknja diharamkan dan
orang itu sendiri dikutjilkan dari djemaah
kaum buangan jang kembali itu.
9 Maka semua prija dari Juda dan
Binjamin dalam tempo tiga hari
berhimpun di Jerusjalem. Adalah bulan
kesembilan, pada tanggal duapuluh
bulan itu. Seluruh rakjat duduk
dilapangan Bait Allah, dengan gementar
karena perkara itu dan karena hudjan
deras.
10 Maka imam Esra berdiri dan berkata
kepada mereka: "Kalian telah bertjedera,
karena kalian memperisteri wanita2
asing dan dengan demikian menambah
kesalahan Israil.
11 Tetapi sekarang, utjapkanlah
pengakuan kepada Jahwe, Allah
nenek-mojangmu dan perbuatlah apa
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jang berkenan kepadaNja. Pentjilkanlah
dirimu dari kaum negeri dan dari wanita2
asing itu!"
12 Seluruh djemaah mendjawab
dan berkata dengan suara lantang:
"Sebagaimana telah anda katakan,
wadjiblah kami perbuat.
13 Tetapi rakjat adalah banjak
djumlahnja dan sekarang adalah musim
hudjan. Orang tidak dapat berdiri diluar.
Urusan itupun bukan urusan satu-dua
hari sadja, sebab banjaklah dari antara
kami jang berdjahat dalam hal ini.
14 Biarlah pemimpin2 kami sadja tampil
sebagai wakil seluruh djemaah dan
biarlah semua orang, jang di-kota2
kami memperisteri wanita2 asing,
datang pada waktu tertentu bersama
dengan kaum tua2 dan para hakim kota
masing2, hingga kami membalikkan
pidjar murka Allah karena perkara ini
daripada diri kami".
15 Hanja Jonatan bin 'Asahel dan Jahzeja
bin Tikwa berbantah dan Mesjulam serta
Levita Sjabetai mendukung mereka.
16 Namun kaum buangan jang kembali
itu berbuat setjara demikian. Imam Esra
mementjilkan beberapa orang, kepala2
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keluarga menurut keluarga mereka.
Mereka sekalian disebutkan nama2nja.
Pada tanggal satu bulan kesepuluh
orang mulai bersidang untuk memeriksa
perkara itu.
17 Dan pada tanggal satu bulan pertama
selesailah perkara terhadap semua
orang, jang telah memperisteri wanita2
asing.
18 Pada kaum imam terdapatlah orang2
ini, jang memperisteri wanita2 asing:
dari kaum Jesjua' bin Josadak serta
saudara2nja: Ma'aseja, Eli'ezer, Jarib
dan Gedalja.
19 Mereka bertampar tangan, bahwa
mereka akan membuang isteri2
mereka. Karena kesalahannja mereka
mempersembahkan seekor dombadjantan akan kurban pemulihan
dosa;
20 dari kaum Imer: Hanani dan Zebadja;
21 dari kaum Harim: Ma'aseja, Elia,
Sjema'ja, Jehiel dan 'Uzia;
22 dari kaum Pasjhur: Eljo'enai,
Ma'aseja, Isjmael, Netanel, Jozabad dan
El'asa;
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kalangan Levita: Jozabad,
Sjime'i, Kelaja jaitu Kelita, - Petahja,
Juda dan Eli'ezer;
24 dari kalangan biduan: Eljasjib; dari
kalangan pendjaga pintu: Sjalum, Telem
dan Uri;
25 dari orang Israil: dari kaum Par'osj:
Ramja, Jizia, Malkia, Mijamin, Ele'azar,
Malkia dan Benaja;
26 dari kaum 'Elam: Matanja, Zekarja,
Jehiel, 'Abdi, Jeremot dan Elia;
27 dari kaum Zatu: Eljo'enai, Eljasjib,
Matanja, Jeremot, Zabad dan 'Aziza;
28 dari kaum Bebai: Johanan, Hananja,
Zabai dan 'Atlai;
29 dari kaum Bani: Mesjulam, Maluk,
'Adaja, Jasjub, Sjeal dan Jeramot;
30 dari kaum Pahat-Moab: 'Adna, Kelal,
Benaja, Ma'aseja, Matanja, Besalel, Binui
dan Menasje;
31 dari kaum Harim: Eli'ezer, Jisjia,
Malkia, Sjema'ja, Sjime'on,
32 Binjamin, Maluk dan Sjemarja;
33 dari kaum Hasjum: Matenai, Matata,
Zabad, Elifelet, Jeremai, Menasje dan
Sjime'i;
34 dari kaum Bigwai: Ma'adai, 'Amram,
Uel,
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Bedeja, Keluhu,
Meremot, Eljasjib,
37 Matanja, Matenai, Ja'asai,
38 Bani, Binui, Sjime'i,
39 Sjelemnja, Natan, 'Adaja,
40 Maknadbai, Sjasjai, Sjarai,
41 'Azarel, Sjelemjahu, Sjemarja,
42 Sjalum, Amarja dan Jusuf;
43 dari kaum Nebo: Je'iel, Matitja,
Zabad, Zebina, Jadai, Joel dan Benaja.
44 Semua orang ini telah mengambil
wanita2 asing. Mereka mentjeraikan
wanita2 itu serta anak2nja.
36 Neja,

Nehemia
1 Surat

peringatan Nehemia bin
Hakalja. Dalam bulan Kislew, tahun
keduapuluh, aku berada dipuri Susa.
2 Maka datanglah Hanani, salah seorang
saudaraku, bersama dengan orang2
lainnja dari Juda. Ketika aku menanjakan
tentang orang2 Jahudi, sisa jang
terluput dari pengasingan, dan tentang
Jerusjalem,
3 maka mereka menjahut kepadaku:
"Jang tersisa dari pengasingan diwilajah
disana itu berada didalam darurat
besar dan didalam kehinaan. Tembok2
Jerusjalem terobos dan pintugerbang2
sudah terbakar oleh api." Mendengar
kabar itu, aku lalu duduk, menangis dan
berkabung ber-hari2an. Aku berpuasa
dan berdoa dihadapan hadirat Allah
Surga.
4 (1-3) KOSONG
5 Dan aku berkata: "Ah Jahwe,
Allah Surga, Engkaulah Allah jang
mahabesar dan jang menakutkan!
Engkau berpegang pada perdjandjian
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serta kerelaan terhadap orang2
jang mentjintaiNja dan menepati
perintah2Nja.
6 Biarlah telingaMu mendengarkan
dan mataMu terbuka untuk mendengar
doa hambaMu, jang sekarang ini
siang-malam kupandjatkan kehadapan
hadiratMu untuk orang2 Israil,
hamba2Mu, karena aku mengakui dosa
bani Israil, jang telah kami perbuat
terhadapMu. Djuga aku ini dan keluarga
bapakku telah berdosa.
7 Kami telah sangat berdjahat
terhadapMu dan tidak menepati
perintah2, ketetapan dan hukum, jang
telah Kauperintahkan kepada hambaMu
Musa.
8 Ingatlah akan sabda, jang telah
Kaupesan kepada hambaMu Musa
dengan berkata: "Apabila kamu
bertjedera, maka kamu akan Kutjeraiberaikan ditengah bangsa2.
9 Tetapi apabila kamu berbalik
kepadaKu, menepati perintah2Ku dan
mengerdjakannja, maka orang2mu jang
dibubarkan diudjung langit sekalipun
akan Kuhimpunkan disana dan Aku
akan mendatangkan mereka ketempat,
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jang telah Kupilih, untuk mendudukkan
namaKu disana".
10 Mereka itu kan hamba2Mu dan
umatMu, jang telah Kautebus dengan
kekuasaanMu jang besar dan dengan
tanganMu jang kuat.
11 Ah, Tuhan, semoga telingaMu
mendengarkan doa hambaMu ini dan
doa para hambaMu, jang suka takut akan
namaMu. Berilah hambaMu ini sekarang
hasil baik dan biarlah ia mendapat
rahmat pada orang itu!" Adapun aku
adalah pendjawat minuman radja.
1 Dalam bulan Nisan, tahun
keduapuluh radja Artaxerxes, ketika
aku bertugas mengurus anggur, maka
kuangkat anggur untuk kuhaturkan
kepada radja. Belum pernah aku
bermuram durdja dihadapannja.
2 Radja bertanja kepadaku: "Mengapa
muram mukamu? Engkau tidak sakit,
bukan? Ini tidak lain hanja kemasjgulan
hati sadja!" Aku sangat gelisah.
3 Aku menjahut kepada radja:
"Hiduplah baginda se-lama2nja!
Bagaimana gerangan muka hamba
tidak muram, sementara kota, tempat
pekuburan nenek-mojang hamba,
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dibasmi dan pintu gerbangnja habis
dimakan api?"
4 (2-3) Radja bertanja kepadaku: "Apa
jang hendak kaumohon?" Aku lalu
berdoa kepada Allah Surga
5 dan menjahut kepada radja:
"Sekiranja dipandang baik oleh baginda
dan baginda merasa senang karena
hamba ini, maka sudilah kiranja
mengutus hamba ke Juda, kekota
dengan pekuburan nenek-mojang
hamba, agar hamba membangunkannja
kembali!"
6 Lalu bertanjalah radja, sementara
permaisuri duduk disampingnja:
"Sampai bilamana perdjalananmu itu?
Bilamana engkau mau kembali?" Setelah
aku menentukan tanggalnja, radja lalu
berkenan mengutus aku.
7 Lagi aku berkata kepada radja:
"Sekiranja dipandang baik oleh baginda,
biarlah hamba ini diberi surat untuk
adipati2 diseberang Sungai, agar mereka
meluluskan hamba, hingga hamba tiba
di Juda,
8 lagi pula seputjuk surat untuk Asaf,
penjelenggara hutan radja, agar ia
menjerahkan kepada hamba kaju

Nehemia 2.9–12

5

untuk perkajuan pintu2 puri didekat
baitullah serta untuk tembok2 kota
dan rumah, jang akan hamba diami."
Radja bersetudju, karena tangan murah
Allahku ada sertaku.
9 Aku pergi menghadap adipati2
diseberang Sungai dan menjampaikan
surat2 radja kepada mereka. Radjapun
telah menjuruh beberapa punggawa
tentara dan pasukan berkuda menjertai
aku.
10 Ketika Sanbalat dari Horon dan
Tobia, hamba dari 'Amon itu, mendengar
hal itu, maka sangat kesallah mereka,
karena sudah datang seseorang untuk
mengusahakan kesedjahteraan bani
Israil.
11 Setibaku di Jerusjalem aku tinggal
disana tiga hari lamanja.
12 Lalu bangunlah aku dimalam hari.
Hanja beberapa orang sadja ada
sertaku. Aku kan belum memberitahu
siapapun djua, apa jang diilhamkan
Allahku kepadaku untuk kuperbuat bagi
Jerusjalem. Lagi pula sertaku tiada
seekor binatang selain jang kutunggangi
itu.
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hari aku keluar melalui
pintugerbang Lembah, melewati Mataair
Naga dan pergi ke pintugerbang
Perabuan, sedang memeriksa tembok
Jerusjalem, dimana ada terobosan dan
dimana pintugerbang2 habis dimakan
api.
14 Aku melalui pintugerbang Mataair
dan kolam Radja. Disini binatang,
jang kunaiki, tidak ada tempat untuk
berdjalan terus.
15 Dimalam hari aku lalu naik melalui
lembah anak-sungai keatas seraja
terus memeriksa tembok. Achirnja aku
balik dan pulang melalui pintugerbang
Lembah.
16 Para pemuka tidak tahu, kemana
aku telah pergi dan apa jang telah
kuperbuat. Hingga itu orang2 Jahudi,
para imam, bangsawan, pemuka, dan
pengurus2 pekerdjaan jang lain belum
lagi kuberitahu.
17 Maka aku berkata kepada mereka:
"Kalian melihat darurat, jang kita
alami, karena Jerusjalem dibasmi dan
pintugerbang2nja sudah terbakar oleh
api. Marilah kita bangunkan tembok
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Jerusjalem, maka kita tidak akan lebih
lama lagi terhinakan."
18 Setelah kuberitahukan kepada
mereka, bagaimana tangan murah
Allahku telah ada sertaku dan apa
jang telah dikatakan radja kepadaku,
mereka lalu berkata: "Mari kita mulai
membangun!" Mereka menetapkan hati
akan pekerdjaan jang baik itu.
19 Tetapi mendengar hal itu, Sanbalat
dari Horon, Tobia, hamba dari 'Amon itu,
serta Gesjem, orang Arab, meng-olok2
dan menistakan kita, katanja: "Apa
sih jang kamu perbuat itu? Kamu mau
merontak terhadap radja?"
20 Maka mereka itu kuberi balasan:
"Allah Surga kelak membuat kami
berhasil. Kami, hamba2Nja, mau mulai
membangun. Tetapi kalian tidak memiliki
pusaka, hak maupun peringatan di
Jerusjalem."
1 Imam Agung Eljasjib serta
saudara2nja, para imam, mulai
membangunkan pintugerbang Domba.
Mereka memasang perkajuan, daun2
pintunja sampai mertju Mea dan mertju
Hananel.
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mereka membangunlah
orang2 Jeriho dan disamping mereka itu
membangunlah Zakur bin Imri.
3 Pintugerbang Ikan dibangunkan oleh
kaum Hasenaa. Mereka memasang
perkajuannja, daun2 pintunja, kantjing
dan palangnja.
4 Disamping mereka Meremot bin Uria
bin Hakos mengadakan perbaikan.
Disampingnja Mesjulam bin Berekja
bin Mesjezabel mengadakan perbaikan.
Disampingnja Sadok bin Ba'ana
mengadakan perbaikan.
5 Disampingnja orang2 Tekoa'
mengadakan perbaikan. Tetapi para
penguasa mereka enggan menundukkan
tengkuknja dibawah pekerdjaan
tuan2nja.
6 Pintugerbang jang Lama diperbaiki
oleh Jojada' bin Pasejah dan Mesjulam
bin Besodja. Mereka memasang
perkajuannja, daun2 pintu, kantjing dan
palangnja.
7 Disamping mereka Melatja dari
Gibe'on dan Jadon dari Meronot maupun
orang2 Gibe'on dan Mispa mengadakan
perbaikan didekat tempat pengadilan
adipati diseberang Sungai.
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mereka 'Uziel bin
Harhaja, (salah seorang) pandai emas
mengadakan perbaikan. Disampingnja
Hananja, salah seorang tukang rempah2
mengadakan perbaikan. Mereka
memperkuat Jerusjalem sampai Tembok
Lebar.
9 Disamping mereka Refaja bin Hur,
pemimpin separuh daerah Jerusjalem
mengadakan perbaikan.
10 Disampingnja Jedaja bin Harumaf
mengadakan perbaikan, berhadapan
dengan rumahnja. Disampingnja Hatusj
bin Hasjabneja mengadakan perbaikan.
11 Bagian berikut diperbaiki oleh Malkia
bin Harim dan Hasjub bin Pahat-Moab,
sampai mertju Dapur.
12 Disamping mereka Sjalum bin
Halohesj, pemimpin separuh lainnja
daerah Jerusjalem, ber-sama2 dengan
puteri2nja mengadakan perbaikan.
13 Hanun bersama dengan penduduk
Zanoah memperbaiki pintugerbang
Lembah. Mereka membangunkan itu dan
memasang daun2 pintunja, kantjing dan
palangnja. Sedjauh seribu hasta sampai
pintugerbang Perabuan dibangunkannja.

Nehemia 3.14–18
14 Pintugerbang

10

Perabuan itu diperbaiki
oleh Malkia bin Rekab, pemimpin daerah
Bet-Kerem. Ia membangunkan itu dan
memasang daun2 pintunja, kantjing dan
palangnja.
15 Pintugerbang Mataair diperbaiki
oleh Sjalum bin Kol-Hoze, pemimpin
daerah Mispa. Ia membangunkan itu,
diberinja beratap dan memasang daun2
pintunja, kantjing dan palangnja. Iapun
memperkuat tembok Kolam Saluran-air
dekat taman radja, sampai tangga jang
turun dari Kota Dawud.
16 Sesudah dia Nehemia bin 'Azbuk,
pemimpin separuh daerah Bet-Sur
mengadakan perbaikan, sampai
berhadapan dengan pekuburan Dawud
dan sampai kolam buatan dan asrama
pengawal.
17 Sesudah dia para Levita, Rehum
bin Bani, mengadakan perbaikan.
Disampingnja Hasjabja, pemimpin
separuh daerah Ke'ila mengadakan
perbaikan untuk daerahnja.
18 Sesudah dia saudara2nja, Bawai bin
Henadad, pemimpin separuh lainnja
daerah Ke'ila mengadakan perbaikan.
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'Ezer bin Jesjua'
pemimpin, Mispa, memperbaiki bagian
jang berikut, jang berhadapan dengan
pendakian Gedung Sendjata, pada
Pendjuru.
20 Sesudah dia Baruh bin Zabai,
memperbaiki bagian jang berikut, dari
Pendjuru sampai pintu rumah imam
Agung Eljasjib.
21 Sesudah dia Meremot bin Uria bin
Hakos memperbaiki bagian jang berikut,
dari pintu rumah Eljasjib sampai udjung
rumah Eljasjib.
22 Sesudah dia para imam, orang2 dari
baruh Jarden, mengadakan perbaikan.
23 Sesudah mereka Binjamin dan Hasjub
mengadakan perbaikan berhadapan
dengan rumah mereka. Sesudah
mereka 'Azarja bin Ma'aseja bin 'Ananja
mengadakan perbaikan disebelah
rumahnja.
24 Sesudah dia Binui bin Henadad
memperbaiki bagian jang berikut, dari
rumah 'Azarja sampai pendjuru dan
udjung.
25 Palal bin Uzai mengadakan perbaikan
ditempat jang berhadapan dengan
pendjuru dan mertju, jang mengandjur
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diatas istana-atas dan jang terletak
dipelataran pendjaga. Sesudah dia
Pedaja bin Par'os
26 mengadakan perbaikan sampai
berhadapan dengan pintugerbang
Air disebelah timur dan mertju jang
mengandjur itu.
27 Sesudah dia orang Tekoa'
memperbaiki bagian jang berikut,
dari tempat jang berhadapan dengan
mertju besar jang mengandjur itu
sampai tembok 'Ofel.
28 Disebelah sana pintugerbang Kuda
para imam mengadakan perbaikan,
masing2 berhadapan dengan rumahnja.
29 Sesudah mereka Sadok bin Imer
mengadakan perbaikan berhadapan
dengan rumahnja. Sesudah dia Sjema'ja
bin Sjekanja, pendjaga pintu Timur,
mengadakan perbaikan.
30 Sesudah dia Hananja bin Sjelemnja
dan Hanun, anak keenam Salaf,
memperbaiki bagian jang berikut.
Sesudah dia Mesjulam bin Berekja
mengadakan perbaikan berhadapan
dengan kediamannja.
31 Sesudah dia Malkia, salah seorang
pandai emas, mengadakan perbaikan
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sampai rumah para pelajan baitullah
dan para pedagang, berhadapan dengan
pintugerbang Pemeriksaan sampai Sotoh
Pendjuru.
32 Antara Sotoh Pendjuru dan
pintugerbang Domba para pandai
emas dan para pedagang mengadakan
perbaikan.
1 (4-33) Ketika Sanbalat mendengar,
bahwa kami membangunkan kembali
tembok itu, maka ia marah2 dan sangat
sakit hati. Ia meng-olok2 orang2 Jahudi
2 (4-34) dan berkata didepan
saudara2nja dan para penguasa
Sjomron: "Apa sih diperbuat orang2
Jahudi jang letah-letai itu? Adakah
mereka mau memperkuat kembali
(Jerusjalem) dan mempersembahkan
kurban dan pada hari itu djuga
menjelesaikan (kesemuanja)? Maukah
mereka menghidupkan kembali batu2
jang terbakar itu dari timbunan debu?"
3 (4-35) Maka Tobia, orang 'Amon, jang
berdiri disebelahnja, berkata: "Apapun
jang mereka bangunkan: kalau seekor
serigala memandjat tembok2 batu
mereka, ia akan merobohkan itu!"

4
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"Dengarlah, ja Allah kami,
bagaimana kami ini ternista! Biarlah
penghinaan mereka berbalik atas
kepala mereka sendiri dan serahkanlah
mereka mendjadi perampasan dinegeri
pengasingan mereka, sebab mereka
telah menjakiti hati para pembangun.
5 (4-37) Djanganlah kesalahan mereka
Kautudungi dan djanganlah dosa2
mereka dihapuskan dari hadapan
hadiratMu, sebab mereka menjakiti hati
para pembangun.
6 (4-38) Tetapi kami membangunkan
tembok dan seluruh tembok untuk
separuh tingginja lekas selesai. Sebulat
hati rakjat bekerdja.
7 (4-1) Ketika Sanbalat, Tobia, orang2
Arab dan orang2 'Amon dan Asjdod
mendengar, bahwa perbaikan tembok
Jerusjalem sudah madju, sebab
terobosannja sudah tertumpat, maka
mereka marah2 sekali.
8 (4-2) Mereka bersepakat bersama2 untuk datang bertempur lawan
Jerusjalem dan membingungkannja.
9 (4-3) Tetapi kami berdoa kepada Allah
kami dan menempatkan siang-malam
pendjagaan terhadap mereka.

Nehemia 4.10–14
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Tetapi Juda berkata:
"Bertatihlah kekuatan para pemikul,
terlalu banjaknja debunja; kita tiadalah
mampu membangunkan tembok".
11 (4-5) Musuh2 kami berkata: "Mereka
tidak boleh tahu dan tidak boleh melihat,
hingga kita merembes di-tengah2
mereka, membunuh mereka dan dengan
demikian menghentikan pekerdjaan itu".
12 (4-6) Adapun orang2 Jahudi, jang
tinggal dekat mereka, telah datang
mengatakan kepada kita sampai sepuluh
kali: "(Mereka itu naik) lawan kita dari
segala tempat, jang mereka diami".
13 (4-7) Maka orang berdiri di-bagian2
kota jang rendahan, dibelakang tembok
di-tempat2 jang kosong. Aku mengatur
rakjat, menurut marga2nja, dengan
pedang, seligi dan busur.
14 (4-8) Melihat (ketakutan mereka)
aku berdiri dan berkata kepada para
bangsawan, para pemuka dan rakjat
lainnja: "Djanganlah takut kepada
mereka! Ingatlah akan Tuhan jang
mahabesar dan jang menakutkan
dan bertempurlah untuk saudara2mu,
untuk putera-puterimu, untuk isteri dan
rumahmu!

Nehemia 4.15–19
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Bila seteru2 kita mendengar,
bahwa kita telah mengetahui semuanja
dan Allah telah menggagalkan rentjana
mereka, (maka mereka akan mundur)
dan kita sekalian dapat kembali
ketembok, masing2 kepekerdjaannja".
16 (4-10) Semendjak hari itu hanja
separuh sadja dari antara anak-buahku
mendjalankan pekerdjaan.Jang lain2
memegang seligi, perisai, busur dan
zirah. Para pemimpin berdiri dibelakang
seluruh keluarga Juda,
17 (4-11) jang sedang membangun
tembok. Para pemikulpun ikut serta
bersendjatakan tombak, hingga dengan
tangan jang satu mereka mendjalankan
pekerdjaan, sementara tangannja jang
lain memegang pendahan.
18 (4-12) Jang membangun, masing2
mengikat pedangnja pada pinggangnja
sambil membangun. Peniup tanduk tetap
disampingku.
19 (4-13) Aku berkata kepada para
bangsawan, para pemuka dan kepada
rakjat lainnja: "Tempat kerdja ini besar
dan luas. Kita ber-pentjar2 diatas
tembok; jang satu djauh dari jang lain.
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Dari tempat manapun kamu
mendengar bunji tanduk, kamu harus
berhimpun pada kami. Allah kita akan
bertempur untuk kita!"
21 (4-15) Demikianlah kita
mendjalankan pekerdjaan, dari
fadjar menjingsing hingga bintang2
terbit, sementara separuh dari antara
mereka memegang seligi.
22 (4-16) Pada waktu itu akupun
berkata kepada rakjat: "Masing2
haruslah ber-sama2 dengan pelajannja
bermalam di Jerusjalem. Mereka harus
beserta kami, dimalam hari sebagai
pendjaga dan disiang hari sebagai
pekerdja".
23 (4-17) Adapun aku sendiri,
saudara2ku, anak-buahku dan orang
barisan pengawal, jang mengiringi aku,
kami sekalian tidak lagi menanggalkan
pakaian kami; masing2 tetap dengan
sendjata pada tangankanannja.
1 Maka terdjadilah djeritan besar dari
pihak rakjat serta isteri2nja atas
saudara2nja, orang Jahudi.
2 Ada jang berkata: "Kami harus
menggadaikan putera-puteri kami untuk

5

Nehemia 5.3–7

18

mendapat gandum, agar kami dapat
makan dan hidup!"
3 Lainnja berkata: "Kami harus
menggadaikan ladang, kebun anggur
dan rumah untuk mendapat gandum
dimasa kelaparan!"
4 Lainnja lagi berkata: "Kami harus
memindjam uang untuk dapat membajar
padjak ladang dan kebun-anggur kami
kepada radja.
5 Meski kami ini sedarah dengan
saudara2 kami dan anak2 kamipun
seharga dengan anak2 mereka, tetapi,
lihatlah, putera-puteri kami harus kami
masukkan ulur! Sudah ada beberapa
djuga dari antara puteri2 kami diperkosa
dan kami tidak dapat berbuat apa2.
Ladang dan kebun-anggur kami ada
kepunjaan orang2 lain!"
6 Aku sangat marah2 mendengar
djeritan dan perkataan ini.
7 Setelah me-nimbang2 dalam hati,
maka kutjela para bangsawan dan para
pemuka seraja berkata kepada mereka:
"Beban mana kamu masing2 taruh
pada saudara2mu?" Lalu kuadakan
persidangan besar lawan mereka,

Nehemia 5.8–12
8 dan
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berkata kepada mereka:
"Saudara2 kita, orang2 Jahudi, jang
telah didjual kepada kaum kafir, sedapat
mungkin telah kita tebus. Masakan kamu
sekarang mendjual saudara2mu, agar
kita tebus lagi!" Mereka berdiam diri dan
tidak mendapati djawaban satupun.
9 Aku menjambung "Apa jang kamu
perbuat itu, tidaklah baik adanja.
Tidakkah kamu mau hidup dalam
ketakutan akan Allah kita, agar kamu
djangan dihinakan kaum kafir, seteru2
kita?
10 Djuga aku sendiri saudara2ku dan
anak-buahku telah memindjamkan uang
dan gandum kepada mereka. Nah, kami
mau melepaskan hutangnja itu!
11 Hendaklah kamupun pada hari ini
djuga mengembalikan ladang, kebunanggur, kebun zaitun dan rumah kepada
mereka! Lepaskanlah hutang uang,
gandum, anggur dan minjak, jang sudah
kamu pindjamkan kepada mereka!"
12 Maka mereka menjahut: "Kami
mau mengembalikan itu dan tidak
mau menagih apa2 lagi dari mereka,
melainkan sebagaimana anda katakan,
demikianpun mau kami perbuat!" Lalu
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kupanggil para imam dan mereka
kupersumpahkan akan berbuat menurut
djandji tadi.
13 Dalam pada itu kukebaskan
dada pakaianku dengan perkataan
ini: "Demikianlah semoga Allah
mengebaskan dari rumah serta milik
pusakanja barang siapa jang tidak
memenuhi perkataan itu. Demikianlah
ia akan dikebaskan dan akan hampa
adanja!" Maka sahut seluruh djemaah
itu: "Demikianlah hendaknja!" Mereka
lalu memudji Allah dan rakjat berbuat
menurut djandji tadi.
14 Selain daripada itu sedjak hari aku
diangkat mendjadi adipati negeri Juda,
selama duabelas tahun, jaitu dari tahun
keduapuluh hingga tahun ketigapuluh
dua radja Artaxerxes, aku ini serta
saudara2ku tidak pernah menikmati
nafakah adipati.
15 Adipati2 jang lampau, jang
mendahului aku, telah memberati
rakjat dengan mengambil dari mereka
empatpuluh misjkal perak sehari untuk
makan-minum. Djuga anak-buah
mereka telah menganiaja rakjat. Tetapi
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aku ini tidak pernah berbuat itu karena
takut akan Allah.
16 Dalam mengerdjakan tembok inipun
aku telah turun tangan pula, meski
kami tidak memiliki ladang sebidangpun.
Segala anak-buahku berhimpun disana
untuk bekerdja.
17 Orang2 Jahudi maupun seratus
limapuluh pemuka dan djuga orang2
jang datang kepada kami dari kalangan
bangsa2 disekeliling kami, ikut serta
pada medjaku.
18 Apa jang disediakan sesehari, jaitu:
seekor sapi, enam ekor domba pilihan
maupun unggas, adalah atas biajaku
sendiri. Sepuluh hari sekali (kusediakan)
pula dengan ber-limpah2 matjam2
anggur jang diperlukan. Kendati itu aku
tidak pernah menuntut nafakah adipati,
karena kerdja bakti itu sudah tjukup
membebani rakjat ini.
19 Ingatlah untuk kesedjahteraanku,
ja Allah, akan semuanja jang telah
kuperbuat untuk rakjat ini.
1 Ketika Sanbalat dan Tobia, Gesjem,
orang Arab itu, dan seteru2 kami
lainnja mendengar, bahwa aku telah
membangunkan kembali tembok itu
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dan bahwa tiada lagi terobosan tinggal
didalamnja, - pada ketika itu daun2
pintugerbang belum lagi kupasang -2 lalu Sanbalat dan Gesjem
mengirimkan pesan ini kepadaku:
"Mari kita bertemu ber-sama2 di
Hak-Keferim dilembah Ono!" Tetapi
mereka berminat hendak berbuat djahat
kepadaku.
3 Maka itu aku mengutus pesuruh2
kepada mereka dengan balasan:
"Pekerdjaan besar tengah kuperbuat,
hingga aku tidak dapat turun. Pekerdjaan
itu lekas akan terhenti, sekiranja itu
kutinggalkan untuk turun kepada kamu".
4 Sampai empatkali mereka
mengirimkan pesan tadi kepadaku,
tetapi senantiasa kuberi balasan jang
sama.
5 Lalu setjara demikian pula Sanbalat
mengutus untuk kelima kalinja
pelajannja kepadaku dengan seputjuk
surat terbuka ditangannja.
6 Didalamnja ada tertulis: "Dikalangan
bangsa2 terdengar - dan itu dibenarkan
oleh Gasjmu- engkau dan orang2 Jahudi
berminat hendak merontak. Karena
itupun engkau telah membangunkan
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tembok itu dan engkaulah jang akan
mendjadi radjanja.
7 Engkaupun telah mengangkat nabi2
untuk berseru di Jerusjalem perihal
dirimu sendiri: 'Ada radja di Juda!'
Nah, kabar-kabur itu tentunja akan
kedengaran oleh radja. Maka itu
datanglah, agar kita berembuk satu
sama lain!"
8 Tetapi aku mengutus orang
mengatakan kepadanja: "Hal2 jang
serupa dengan apa jang kaukatakan
itu, tidak pernah terdjadi. Hanja angan2
hatimu sendiri sadja!"
9 Sebab mereka semua hanja mau
me-nakut2i kami sadja dengan berpikir:
"Tangannja akan lepas dari pekerdjaan
itu, hingga tak pernah akan terlaksana!"
Tetapi sekarang tanganku bertambah
kuat!
10 Sekali peristiwa aku datang kerumah
Sjema'ja bin Delaja bin Mehetabel.
Ia sendiri terhalang. Ia berkata:
"Hendaknja kita bertemu di Bait Allah,
didalam Balainja; Hendaknja pintu2
Balai kita tutup, sebab orang akan
datang hendak membunuh anda, pada
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malam ini djua orang datang hendak
membunuh anda!"
11 Tetapi aku menjahut: "Masakan
orang seperti aku ini akan lari! Mana
boleh orang sematjam aku ini dapat
memasuki Balai itu dan tetap hidup! Aku
tidak datang!"
12 Sebab aku berketahuan, bahwa
bukan Allah jang mengutus dia, karena
ia sudah disuap Tobia dan Sanbalat,
13 supaja aku ketakutan, berbuat
demikian dan berdosa. Kiranja ini
mendjadi suatu kesempatan bagi
mereka untuk mem-busuk2kan namaku,
hingga dapat menistakan daku.
14 Ingatlah, ja Allahku, akan Tobia dan
Sanbalat karena perbuatan2 nja itu, dan
akan nabiah No'adja dan nabi2 lainnja,
jang mau me-nakut2i aku!
15 Tembok itu diselesaikan pada tanggal
duapuluh lima Elul, sesudah limapuluh
dua hari.
16 Ketika segala seteru kita mendengar
hal itu, maka sekalian bangsa disekeliling
kami merasa ketakutan dan berketjil
hati. Mereka mengetahui, bahwa
pekerdjaan ini dilaksanakan berkat Allah
kita.
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masa itu djua orang2
bangsawan Juda memperbanjak suratnja
kepada Tobia dan surat Tobiapun datang
kepada mereka.
18 Di Juda banjaklah orang jang terikat
sumpah dengan dia. Sebab ia adalah
anak-menantu Sjekanja bin Arah, dan
Johanan, anaknja, telah memperisteri
puteri Mesjulam bin Berekja.
19 Malahan dihadapanku sendiri mereka
terus membitjarakan djasa2nja dan
mereka melaporkan kepadanja apa jang
kukatakan. Adapun Tobia mengirimkan
surat2 untuk me-nakut2i aku.
1 Setelah tembok dibangunkan,
maka kupasang daun2 pintu dan
pendjaga2 pintugerbang diangkat pula.
2 Aku menjerahkan pemerintahan
Jerusjalem kepada saudaraku Hanani
dan kepada Hananja, komandan puri.
Sebab mereka itu lebih setia dan lebih
takut akan Tuhan daripada banjak orang
lainnja.
3 Aku berkata kepada mereka:
"Pintugerbang2 Jerusjalem baru boleh
dibuka, kalau matahari sudah panas dan
daun2nja harus ditutup dan digandjal,
waktu ia masih tinggi. Kemudian
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harus ditempatkan pendjagaan dari
kalangan penduduk Jerusjalem, jang
satu ditempat pendjagaannja dan jang
lain didepan rumahnja.
4 Adapun kota itu luas lagi besar, tetapi
rakjat didalamnja sedikit adanja dan
rumah-tangga belum ditjiptakan.
5 Maka Allahku mengilhamkan kepadaku
untuk menghimpun para bangsawan,
para pemuka dan rakjat, supaja
keluarga2 didaftarkan. Dan kudapati
daftar silsilah orang2, jang mula2 sudah
pulang. Didalamnja kudapati tertulis
jang berikut ini:
6 Inilah orang wilajah (Juda), jang
kembali dari pembuangan, dimana
mereka diasingkan. Dahulu mereka
dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar,
radja Babel, dan kini mereka kembali
ke Jerusjalem dan Juda, masing2
kekotanja.
7 Mereka datang bersama dengan
Zerubabel, Jesjua', Nehemia, 'Azarja,
Ra'amja, Nahamani, Mordekai, Bilsjan,
Misperet, Bigwai, Nehum dan Ba'ana.
Djumlah orang2 laki2 bangsa Israil:
8 kaum Par'osj 1272
9 kaum Sjefatja 372
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Arah 652
Pahat-Moab, jaitu kaum Jesjua'
dan Joab 2818
12 kaum 'Elam 1254
13 kaum Zatu 845
14 kaum Zakai 760
15 kaum Binui 648
16 kaum Bebai 628
17 kaum 'Azgad 2322
18 kaum Adonikam 667
19 kaum Bigwai 2067
20 kaum 'Adin 655
21 kaum Ater melalui Hizkia 98
22 kaum Hasjum 328
23 kaum Besai 324
24 kaum Harif 112
25 kaum Gibe'on 95
26 kaum Betlehem dan Netofa 188
27 orang2 'Anatot 128
28 orang2 Bet-'Azmawet 42
29 orang2 Kirjat-Je'arim, Kefira dan
Beerot 743
30 orang2 Rama dan Geba' 621
31 orang 2 Mikmas 122
32 orang2 Betel dan 'Ai 123
33 orang2 Nebo jang lain 52
34 kaum 'Elam jang lain 1254
35 kaum Harim 320
11 kaum
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Jeriho 345
Lod, Hadid dan Ono 721
38 kaum Senaa 3930
39 Imam 2: kaum Jeda'ja, jaitu kaum
Jesjua' 973
40 kaum Imer 1052
41 kaum Pasjhur 1247
42 kaum Harim 1017
43 orang2 Levita kaum Jesjua', jakni
kaum Kadmiel dan kaum Hodawja 74
44 Biduan2 kaum Asaf 148
45 Pendjaga2 Pintu kaum Sjalum, kaum
Ater, kaum Talmon, kaum 'Akub, kaum
Hatita, kaum Sjobai 138
46 Pelajan2 baitullah kaum Siha, kaum
Hasufa, kaum Taba'ot,
47 kaum Keros, kaum Si'a, kaum Padon,
48 kaum Lebana, kaum Hagaba, kaum
Sjalmai,
49 kaum Hanan, kaum Gidel, kaum
Gahar,
50 kaum Reaja, kaum Resin, kaum
Nekoda,
51 kaum Gazam, kaum 'Uza, kaum
Paseah,
52 kaum Besai, kaum Me'unim, kaum
Nefusim,
37 kaum
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Bakbuk, kaum Hakufa, kaum

Harhur,
54 kaum Baslit, kaum Mehida, kaum
Harsja,
55 kaum Barkos, kaum Sisra, kaum
Temah,
56 kaum Nesiah dan kaum Hatifa.
57 Keturunan hamba2 Sulaiman: kaum
Sotai, kaum Soferet, kaum Perida,
58 kaum Ja'ala, kaum Darkon, kaum
Gidel,
59 kaum Sjefatja, kaum Hatil, kaum
Pokeret-Hasebajim, kaum Amon.
60 Djumlah pelajan2 baitullah dan
keturunan hamba2 Sulaiman 392
61 Jang berikut ini, jang kembali dari
Tel-Melah, Tel-Harsja, Kerub, Adon dan
Imer, tidak dapat menjatakan, apa
keluarga dan keturunan mereka berasal
dari Israil:
62 kaum Delaja, kaum Tobia dan kaum
Nekoda 642
63 Dari kaum imam: kaum Hobaja,
kaum Hakos dan kaum Barzilai - ia telah
mengambil seorang puteri Barzilai dari
Gile'ad dan disebut menurut nama itu 64 Mereka itu mentjari dalam daftar
silsilah mereka, akan tetapi tidak
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terdapat didalamnja. Maka mereka
diharamkan untuk keimaman.
65 Jang Mulia menetapkan, bahwa
mereka tidak boleh makan dari jang
mahasutji, sampai seorang imam tampil
untuk Urim dan Tumim.
66 Seluruh djemaah itu berdjumlah
42.360 orang,
67 belum lagi terhitung hamba-sahaja.
Mereka itu berdjumlah 7.337. Pada
mereka itu ada djuga 245 biduan dan
biduanita.
68 [KOSONG]
69 (7-67) Unta2 berdjumlah 435 ekor
dan keledai 6.720 ekor.
70 (7-69) Beberapa kepala keluarga itu
memberi sumbangan suka-rela kepada
chazanah ibadat. Jang Mulia memberikan
kepada chazanah 1. 000 dirham emas,
50 tjerana dan 30 dandanan imam.
71 (7-70) Beberapa kepala keluarga
memberikan sumbangan sukarela
kepada chazanah ibadat, jakni 20.000
dirham emas, 2.200 mena perak dan 67
dandanan imam.
72 (7-71) Apa jang diberikan rakjat
lainnja berdjumlah 20.000 dirham emas,

Nehemia 7.73–8.4

31

2.000 mena perak dan 67 dandanan
imam.
73 (7-72) Para imam, para Levita
dan sebagian dari rakjat menetap di
Jerusjalem; para pendjaga pintu, para
biduan dan para pelajan baitullah serta
semua orang Israil lainnja dikotanja
sendiri. Apabila bulan ketudjuh tiba dan
bani Israil telah berada di-kota2nja,
1 maka seluruh rakjat, se-akan2 satu
orang sadja, berhimpun dilapangan
depan pintugerbang Air dan berkata
kepada Esra, ahli Kitab, supaja ia
membawa kitab Taurat Musa, jang telah
diperintahkan Jahwe kepada Israil.
2 Imam Esra membawa Taurat kedepan
persidangan, jang terdiri atas prija
maupun wanita serta semua orang jang
mampu untuk memahaminja. Hari itu
tanggal satu bulan ketudjuh.
3 Dari dinihari hingga siang ia
membatjakan kitab itu kepada prija dan
wanita serta semua orang, jang mampu
memahaminja, dilapangan depan
pintugerbang Air. Telinga seluruh rakjat
ditjondongkan kepada kitab Taurat.
4 Ahli Kitab Esra berdiri diatas panggung
kaju, jang telah dibuat untuk maksud

8
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itu. Disampingnja berdirilah Matitja,
Sjema', 'Anaja, Uria, Hilkia dan Ma'aseja
disebelah kanannja, dan disebelah
kirinja Pedaja, Misjael, Malkia, Hasjum,
Hasjbadana, Zeka ja dan Mesjulem.
5 Esra membuka kitab itu didepan
mata seluruh rakjat, sebab ia berdiri
lebih tinggi dari seluruh rakjat. Ketika
ia membukakannja, berdirilah seluruh
rakjat.
6 Maka Esra memudji Jahwe, Allah
jang mahabesar, dan seluruh rakjat
mendjawab: "Amin! Amin!, sambil
menadahkan tangan. Lalu mereka
membungkuk dan bersembah-sudjud
dihadapan Jahwe.
7 Levita2 Jesjua', Bani, Sjerebja, Jamin,
'Akub, Sjabetai, Hodia, Ma'aseja, Kelita,
'Azarja; Jozabad, Hanan dan Pelaja
menerangkan Taurat itu kepada rakjat,
sementara rakjat tetap berdiri.
8 Ber-angsur2 mereka membatjakan
kitab itu, jaitu Taurat Allah dengan
keterangannja. Demikian orang
mengerti pembatjaan itu.
9 Lalu Nehemia, Jang Mulia, dan Esra,
imam dan ahli Kitab serta para Levita,
jang mengadjar rakjat, berkata kepada
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rakjat: "Hari ini adalah sutji bagi Jahwe,
Allahmu. Djangan berkabung dan
djangan menangis!" Sebab seluruh
rakjat menangis, ketika mereka
mendengar ajat2 Taurat.
10 Ia berkata lagi kepada mereka:
"Pergilah dan makanlah makanan jang
gemuk. Minumlah minuman jang manis
dan kirimkanlah bagiannja kepada
orang2, jang tidak mempunjai apa2.
Sebab hari ini adalah sutji bagi Tuhan
kita. Djangan susah hati, sebab sukatjita
Jahwe adalah perlindunganmu!"
11 Para Levitapun berusaha
menenangkan seluruh rakjat dengan
berkata: "Tenang sadja! Sebab dari ini
adalah sutji! Djangan susah hati!"
12 Maka seluruh rakjat pergi untuk
makan-minum, untuk mem-bagi2
dan bersuka-ria, sebab mereka telah
mengerti, apa jang dibatjakan kepada
mereka.
13 Pada hari kedua berhimpunlah para
kepala keluarga seluruh rakjat, para
imam dan para Levita, pada ahli Kitab
Esra untuk menelaah ajat2 Taurat itu.
14 Didalam Taurat, jang telah
diperintahkan Jahwe dengan perantaraan
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Musa, didapatinja tulisan, bahwa bani
Israil pada perajaan bulan ketudjuh itu
harus tinggal dalam pondok2.
15 Apa jang diperdengarkan itu lalu
dipermaklumkan disekalian kota mereka
dan di Jerusjalem, jaitu: "Pergilah
kepegunungan! Ambillah daun2 pohon
zaitun dan pohon zaitun hutan, daun2
murta, kurma dan pohon rindang lainnja
untuk membuat pondok2, sebagaimana
tertulis".
16 Maka rakjat pergi mengambil daun2
dan membuat pondok2, masing2 diatas
sotohnja, dipelatarannja, dipelataran
Bait Allah, dilapangan pintugerbang Air
dan dilapangan pintugerbang Efraim.
17 Seluruh djemaah, semua orang
jang telah kembali dari pengasingan,
membuat pondok2 dan tinggal
didalamnja. Sedjak masa Josjua' bin Nun
hingga hari ini bani Israil tidak pernah
berbuat setjara demikian. Maka adalah
sukatjita jang besar sekali.
18 Hari demi hari orang membatjakan
kitab Taurat Allah, dari hari jang pertama
hingga hari jang terachir. Demikianlah
mereka merajakan hari raya itu tudjuh
hari lamanja. Pada hari kedelapan
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mereka mengadakan himpunan meriah
menurut hukum.
1 Pada hari keduapuluh bulan itu
djua bani Israil berhimpun sambil
berpuasa, berpakaian karung dan
bertaburkan debu.
2 (9-1) Keturunan Israil mementjilkan
diri daripada semua orang keturunan
asing dan tampil kemuka untuk
pengakuan dosanja maupun kesalahan
nenek-mojangnja.
3 (9-1) Mereka berdiri ditempatnja,
sementara orang selama seperempat
bagian hari membatjakan kitab Taurat
Jahwe, Allah mereka, dan seperempat
bagian lagi mereka mengadakan
pengakuan itu.
4 Sambil berdiri diatas panggung,
Levita, Jesjua', Binui, Kadmiel, Sjebanja,
Buni, Sjerebja, Bani dan Kenani, berseru
dengan suara lantang kepada Jahwe,
Allah mereka.
5 Lalu Levita2 Jesjua', Kadmiel, Bani,
Hasjabneja, Sjerebja, Hodia, Sjebnja
dan Petahja berkata: "Berdirilah dan
pudjilah Jahwe, Allahmu, se-lama2nja!"
Hendaklah orang memudji nama

9
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kemuliaanMu, jang mengatasi segala
penghormatan dan pudjian.
6 Engkaulah Jahwe jang satu2nja,
Engkau telah membuat langit, langit
tertinggi dan tentara seluruhnja,
bumi dan segala jang diatasnja, laut
dengan seluruh isinja. Engkaulah jang
menghidupi kesemuanja, kepadaMu
bersembah-sudjudlah balatentara langit.
7 Engkau, Jahwe, adalah Allah, jang
telah memilih Abram, dan menghantar
dia keluar dari Ur di Chaldai, dan
menamainja Ibrahim;
8 setia dihadapanMu Kaudapati hatinja,
maka Kauikat perdjandjian dengannja,
untuk memberikan tanah orang Kena'an,
orang Het dan orang Amor, orang
Periz, Jebus dan Girgasj, kepada dia
dan keturunannja. SabdaMu telah
Kaupenuhi, sebab djudjurlah Engkau.
9 Telah Kaulihat kemalangan leluhur
kami di Mesir, dan telah Kaudengar
seruannja pada Laut Merah.
10 Keadjaiban dan tanda telah
Kauperbuat pada Fare'o, pada segala
hambanja dan seluruh rakjat negerinja!
Sebab Engkau tahu, bahwa angkuh
lakunja terhadap mereka. Demikian
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Kaubuat bagiMu nama jang harum,
sebagaimana kini bergema.
11 Laut telah Kaubelah dihadapan
mereka, sehingga diseberanginja
dengan djalan berkasut. Tetapi para
pengedjarnja Kaubuang kedalam tubir,
laksana batu kedalam air jang deras.
12 Dengan tiang awan mereka telah
Kaubimbing dihari siang, dimalam hari
dengan tiang berapi, untuk menerangi
bagi mereka djalannja, dimana mereka
berdjalan.
13 Engkau telah turun diatas gunung
Sinai, dan Engkau bersabda kepada
mereka dari langit, dan mereka telah
Kauberi, hukum jang lurus, undang2
benar, ketetapan dan perintah jang baik.
14 Kepada mereka telah Kauberitahukan
SabatMu jang sutji; Kauperintahkan
kepada mereka perintah, ketetapan
dan Taurat, dengan perantaraan Musa
hambaMu.
15 Roti dari surga Kauanugerahkan
kepada mereka, untuk kelaparannja, dan
air dari batu Kaukeluarkan bagi mereka,
untuk dahaganja. Engkau telah bersabda
kepada mereka, supaja memiliki tanah,
jang telah Kaudjandjikan dengan tangan
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terangkat, akan Kauanugerahkan kepada
mereka.
16 Tetapi mereka, jaitu nenek-mojang
kami, angkuh lakunja, mereka bertegang
leher dan tak mendengarkan perintahMu.
17 Mereka enggan mendengarkan
dan lupa akan keadjaiban, jang
telah Kauperbuat bagi mereka.
Mereka bertegang leher dan berniat
hendak kembali ke Mesir didalam
perbudakannja. Tetapi Engkaulah Allah
pengampun, berbelaskasihan dan rahim,
lambat akan murka dan kaja akan rela.
Mereka tidak Kautinggalkan.
18 Pula ketika mereka membuat baginja
anak-lembu tuangan dan berkata:
"Itulah Allahmu, jang menghantarmu
keluar dari Mesir!", (dan penghinaan
besar dilemparkannja)
19 maka Engkau, didalam kerahimanMu
jang besar, tidak meninggalkan mereka
dipadang gurun. Tiang awan tidak
berdjauh dari pada mereka, untuk
membimbing mereka pada djalannja
disiang hari, dan tidak pula tiang berapi,
untuk menerangi bagi mereka djalannja,
dimana mereka berdjalan.
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jang baik telah
Kauanugerahkan, supaja mereka
berfaham. ManaMu tidak Kautahan dari
mulut mereka, airpun Kauanugerahkan
kepada mereka untuk dahaganja.
21 Empatpuluh tahun lamanja Kaubekali
mereka dipadang gurun: mereka tidak
berkekurangan. Pakaian mereka tidak
mendjadi usang, dan kakinja tidak
bengkak.
22 Keradjaan dan kaum2 telah
Kauserahkan kepada mereka, dan berangsur2 Kaubagikan. Mereka memiliki
negeri Sihon, jaitu negeri radja Hesjbon,
dan pula negeri 'Og, radja Basjan.
23 Anak2 mereka telah Kauperbanjak,
laksana bintang2 dilangit, dan mereka
Kauhantar ketanah, jang telah
Kaudjandjikan kepada nenek-mojangnja,
akan mereka masuki dan miliki.
24 Anak2 mereka telah memasuki
dan memilikinja, dan dihadapan
mereka Kaurendahkan penduduk negeri
orang Kena'an, jang Kauserahkan
kedalam tangan mereka, dan radja2nja
serta kaum negeri, sehingga dapat
diperlakukannja se-wenang2.
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berbenteng telah direbutnja,
ladang2 jang subur; rumah2 penuh
dengan harta-bendanja telah diwarisi
oleh mereka, sumur2 berpahat,
kebun-anggur serta pokok zaitun, dan
pohon buah2an jang banjak: mereka
memakan, djadi kenjang dan gemuk,
dan ber-senang2, berkat kebaikanMu
jang besar.
26 Tetapi mereka djadi degil dan
terhadapMu mereka merontak,
membuang TauratMu dibelakang
punggungnja, dan membunuh nabi2Mu,
jang memperingatkan mereka, untuk
mengembalikan mereka kepadaMu.
(Penghinaan besar dilemparkan mereka)
27 Kauserahkan mereka kedalam
genggaman musuhnja, jang lalu
menindas mereka. KepadaMu berserulah
mereka dimasa kesesakannja, dan
dari surga Kaudengarkan mereka,
dan dalam kerahimanMu jang besar
Kauanugerahkan kepada mereka
penjelamat, jang menjelamatkan
mereka dari genggaman seterunja.
28 Baru mereka aman-sentosa, maka
diperbuatnja kembali, apa jang durdjana
dihadapanMu. Engkau meninggalkan
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mereka didalam genggaman seterunja,
dan dikuasailah mereka olehnja.
KepadaMu berserulah mereka kembali,
dan dari surga mereka Kaudengarkan;
sering dalam kerahimanMu mereka
Kaulepaskan.
29 Agar Kaukembalikan kepada
TauratMu, mereka Kauperingatkan,
tetapi angkuhlah tingkah-laku mereka,
tidak mendengarkan perintah2Mu, dan
mereka berdosa melawan hukumMu,
dalam mana manusia hidup dengan
berbuat; mereka berpundak durhaka,
bertegang leher dan tidak mendengar.
30 Tetapi Engkau sabar dengan mereka,
selama tahun jang banjak Dengan
rohMu mereka Kauperingatkan, dengan
perantaraan para nabiMu, tetapi mereka
tidak memberi telinga. Maka mereka
Kauserahkan kedalam genggaman kaum
negeri.
31 Tetapi dalam kerahimanMu jang
besar, mereka tidak Kaubasmi, dan tidak
Kautinggalkan mereka, sebab Engkaulah
Allah berbelaskasihan dan rahim.
32 Dan sekarang, ja Allah kami,
Allah besarlah Engkau, perkasa dan
menakutkan, jang berpegang pada
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perdjandjian dan rela, djangan remehlah
dihadapanMu segala kepajahan, jang
mendatangi kami, radja dan pemimpin,
imam, nabi, leluhur kami serta seluruh
umatMu sedjak djaman radja2 Asjur,
hingga sekarang.
33 Engkau adalah adil, dalam segalanja,
jang mendatangi kami, sebab Engkau
sudah njatalah setia, dan kami njatalah
djahat.
34 Radja2, pemimpin, imam serta
leluhur kami, tidak mengerdjakan
TauratMu, dan tidak mengindahkan
perintah serta kesaksianMu, dengan
mana Kauperingatkan mereka.
35 Didalam keradjaan mereka, ditengah
harta-benda jang banjak, jang telah
Kauanugerahkan kepada mereka, dan
ditanah luas serta subur, jang telah
Kaubentangkan dihadapan mereka,
mereka tidak berbakti kepadaMu dan
tidak berbalik dari pekerdjaan2 durdjana
mereka.
36 Lihatlah, kami ini budak sekarang,
dan ditanah, jang Kauanugerahkan
kepada leluhur kami, untuk makan buah
serta harta-bendanja, lihatlah kami
disana djadi budak belian.
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jang banjak bagi radja2,
jang Kauangkat atas kami karena
dosa2 kami, dan mereka se-wenang2
menguasai badan serta ternak kami.
Dan kami ini dalam kesesakan besar.
38 (10-1) Mengingat kesemuanja
itu, kami mengikat djandji kuat dan
setjara tertulis. Naskah bermeterai itu
bertandatangan para pemimpin kami,
para Levita dan imam, -1 (10-2) Pada naskah bermeterai
itu tertulis: Jang Mulia Nehemia
bin Hakalja, Sedekia,
2 (10-3) Seraja, 'Azarja, Jeremia,
3 (10-4) Pasjhur, Amarja, Malkia,
4 (10-5) Hatusj, Sjebanja, Maluk,
5 (10-6) Harim, Meremot, 'Obadja,
6 (10-7) Daniel, Gineton, Baruh,
7 (10-8) Mesjulam, Abia, Mijamin,
8 (10-9) Ma'azja, Bilgai dan Sjema'ja,
jang semua mendjabat imam.
9 (10-10) Levita2: Jesjua' bin Azanja,
Binui; dari kaum Henadad: Kadmiel;
10 (10-11) dan saudara2 mereka:
Sjebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
11 (10-12) Mika, Rehob, Hasjabja,
12 (10-13) Zakur, Sjerebja, Sjebanja,
13 (10-14) Hodia, Bani dan Beninu.
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Kepala2 rakjat: Par'osj,
Pahat-Moab, 'Elam, Zatu, Bani,
15 (10-16) Buni, 'Azgad, Bebai,
16 (10-17) Adonia, Bigwai, 'Adin,
17 (10-18) Ater, Hizkia, Azur
18 (10-19) Hodia, Hasjum, Besai,
19 (10-20) Harif, 'Anatot, Nebai,
20 (10-21) Magpi'as, Mesjulam, Hezir,
21 (10-22) Mesjezabel, Sadok, Jadua'
22 (10-23) Pelatja, Hanan, 'Anaja,
23 (10-24) Hosjea', Hananja, Hasjub,
24 (10-25) Halohesj, Pilha, Sjobek,
25 (10-26) Rehum, Hasjabna, Ma'aseja,
26 (10-27) Ahia, Hanan, 'Anan,
27 (10-28) Maluk, Harim dan Ba'ana.
28 (10-29) dan djuga rakjat, imam,
Levita, pendjaga pintu, biduan dan
pelajan baitullah lainnja, pendeknja
semua orang, jang telah mementjilkan
diri dari kaum negeri untuk berpaut pada
Taurat Allah, djuga isteri2, putera-puteri
mereka, semua orang jang akil-balig,
29 (10-30) bergabung dengan
saudara2nja jang berkuasa. Dengan
kutuk dan sumpah mereka berdjandji
untuk berdjalan menurut Taurat Allah,
jang telah dianugerahkanNja dengan
perantaraan Musa, hamba Allah, dan
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untuk menepati serta mengerdjakan
segala perintah Jahwe, Tuhan kita, serta
hukum dan ketetapanNja.
30 (10-31) Chususnja: Kita tidak akan
memberikan puteri2 kita kepada kaum
negeri dan kita tidak akan mengambil
puteri2 mereka untuk putera2 kita.
31 (10-32) Apabila kaum negeri pada
hari Sabat membawa dagangan dan
terigu matjam apapun untuk didjual,
maka kita tidak akan membeli apa2
dari padanja pada hari Sabat maupun
pada hari sutji lainnja. Kita melepaskan
(hasil ladang dalam) tahun ketudjuh dan
setiap piutang.
32 (10-33) Kita membebankan pada diri
kita kewadjiban ini:untuk memberikan
sepertiga misjkal setahun untuk
peribadatan Bait Allah kita,
33 (10-34) jaitu untuk roti pesadjen,
persembahan tetap dan kurban bakar
tetap, untuk kurban2 hari Sabat, Bulan
Muda dan hari raya, untuk sumbangan2
sutji dan kurban pemulihan dosa, guna
memberikan pemulihan atas Israil,
pendeknja untuk seluruh ibadat Bait
Allah kita;
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Kita, para imam, para
Levita dan rakjat, dengan membuang
undi mengenai penjerahan kaju, akan
menghantarnja setiap tahun pada
tanggal tertentu dan menurut giliran
keluarga2, kedalam Bait Allah kita, agar
dinjalakan diatas mesbah Jahwe, Allah
kita, sebagaimana tertulis dalam Taurat.
Kita tidak akan melalaikan Bait Allah
kita.
35 (10-36) untuk setiap tahun
menghantar bungaran tanah kita, buah
bungaran segala pepohonan, kepada
rumah Jahwe,
36 (10-37) serta putera sulung kita dan
anak pertama ternak kita, sebagaimana
tertulis dalam Taurat; anak pertama sapi
serta domba kita, jang dibawa ke Bait
Allah kita, diuntukkan bagi para imam,
jang sedang bergilirbakti didalam rumah
Allah kita.
37 (10-38) Lagi pula kita akan
menghantar jang terbaik dari adonan
kita, dari buah segala pepohonan,
dari anggur dan minjak untuk para
imam didalam ruangan2 rumah Allah
kita; bagian sepersepuluh dari tanah
kita untuk para Levita Para Levita
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sendiri hendaknja memungut bagian
sepersepuluh itu di-kota2 tempat kita
bekerdja.
38 (10-39) Seorang imam dari kaum
Harun, hendaknja menjertai para
Levita, bilamana mereka itu memungut
bagian sepersepuluh. Sepersepuluh
dari bagian sepersepuluh itu hendaknja
dibawa kedalam Bait Allah kita, kedalam
ruangan chazanah.
39 (10-40) Sebab kedalam ruangan
inilah bani Israil dan para Levita
menghantar gandum, anggur dan
minjak. Disana adalah perabot2 sutji,
para imam jang sedang bergilirbakti,
para pendjaga pintu dan para biduan.
1 Maka para pemimpin rakjat
menetap di Jerusjalem. Tetapi
rakjat lainnja membuang undi, supaja
dari sepuluh orang satu datang
menetap dikota sutji Jerusjalem, sedang
kesembilan jang lain tinggal dalam kota2
lainnja.
2 Dan rakjat memberkati semua orang,
jang dengan sukarela menetap di
Jerusjalem.
3 Inilah para kepala wilajah (Juda) jang
menetap di Jerusjalem dan di-kota2
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Juda. (Demikianlah) Israil, para imam
dan Levita, para pelajan baitullah dan
keturunan hamba2 Sulaiman menetap
masing2 pada milik-pusakanja didalam
kotanja.
4 Di Jerusjalem menetap orang2 Juda
dan Binjamin ini: Dari suku Juda: 'Ataja
bin 'Uzia bin Zekarja bin Amarja bin
Sjefatja bin Mahalalel dari kaum Peres;
5 Ma'aseja bin Baruh bin Kol-Hoze bin
Hazaja bin 'Adaja bin Jojarib bin Zekarja,
keturunan Sjelanim.
6 Djumlah kaum Peres, jang menetap di
Jerusjalem ialah: 468 orang dewasa.
7 Dan inilah kaum Binjamin: Salu bin
Mesjulam bin Jo'ed bin Pedaja bin Kolaja
bin Ma'aseja bin Itiel bin Jesaja
8 dan saudara2nja, orang2 dewasa:
928.
9 Joel bin Zikri adalah penjelenggara
mereka dan Juda bin Hasenua wakil wali
kota.
10 Dari kaum imam: Jeda'ja bin Jojakim
11 bin Seraja bin Hilkia bin Mesjulam bin
Sadok bin Merajot bin Ahitub, pembesar
rumah Allah,
12 (11-11) dan saudara2nja, pengurus
peribadatan baitullah: 822; 'Adaja bin
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Jeroham bin Pelaja bin Amsi bin Zekarja
bin Pasjhur bin Malkia
13 dan saudara2nja, kepala2 keluarga:
242; dan 'Amasai bin 'Azarel bin Ahzai
bin Mesjilemot bin Imer
14 dan saudara2nja, orang2 dewasa:
128. Pembesar mereka ialah: Zabdiel bin
Hagedolim.
15 Dari kaum Levita: Sjema'ja bin
Hasjub bin 'Azrikam bin Hasjabja bin
Buni;
16 Sjebetai dan Jozabad, jang termasuk
kepala2 para Levita, jang diangkat untuk
urusan2 diluar Bait Allah.
17 Matanja bin Mika bin Zabdi bin Asaf,
pemuka pudjian, jang mengangkat
pudjian dalam sembahjang; Bakbukja
adalah orang jang kedua dari antara
saudara2nja; 'Abda bin Sjamua bin
Galgal bin Jedutun.
18 Djumlah para Levita dikota sutji:
284.
19 Pendjaga2 pintu: 'Akub, Talmon dan
saudara2nja, jang mendjagai pintu: 172
20 Adapun orang2 Israil lainnja, para
imam dan para Levita lainnja tinggal
disegala kota Juda, masing2 pada milik
pusakanja,
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pelajan baitullah mendiami 'Ofel,
Siha dan Gispa mengepalai mereka.
22 Pembesar para Levita di Jerusjalem
berkenaan dengan peribadatan Bait
Allah ialah: 'Uzi bin Bani bin Hasjabja bin
Matanja bin Mika dari kaum Asaf, jang
menjelenggarakan njanjian.
23 Sebab ada suatu perintah radja
mengenai mereka dan suatu peraturan
menetapkan untuk para biduan
tugas-kewadjibannja hari demi hari.
24 Petahja bin Mesjezabel, dari kaum
Zerah bin Juda, adalah petugas radja
untuk segala urusan rakjat.
25 dan didalam dokoh2
diperladangannja. Orang2 dari
suku Juda diam di Kirjat-ha-Araba' dan
dusun2 djadjahannja, di Dibon dan
dusun2 djadjahannja, di Jekabseel dan
dokoh2nja,
26 di Jesjua', Molada, Bet-Pelet,
27 Hasar-Sju'al, Beer-Sjeba' dan dusun2
djadjahannja,
28 di Siklag, Mekona dan dusun2
djadjahannja,
29 di 'En-Rimon, Sor'a, Jarmut,
30 Zanoah, 'Adulam dan dokoh2nja,
Lakisj dan perladangannja, 'Azeka dan
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dusun2 djadjahannja. Djadi mereka
bertempat tinggal dari Beer-Sjeba'
sampai Lembah Hinom.
31 Orang dari suku Binjamin diam di
Geba', Mikmas, 'Aja, Betel dan dusun2
djadjahannja,
32 di 'Anatot, Nob, 'Ananja,
33 Hasor, Rama, Gitaim,
34 Hadid, Sebo'im, Nebalat,
35 Lod, Ono dan lembah Serimala.
36 Kelompok2 kaum Levita ada di Juda
maupun di Benjamin.
1 Inilah imam2 dan Levita2, jang
sudah naik bersama dengan
Zerubabel bin Sjealtiel dan Jesjua':
Seraja, Jeremia, Esra,
2 Amarja, Maluk, Hatusj,
3 Sjekanja, Rehum, Meremot,
4 Ido, Ginetoi, Abia,
5 Mijamin, Ma'adja, Bilga,
6 Sjema'ja, Jojarib, Jida'ja,
7 Salu', Amok, Hilkia dan Jeda'ja. (127b) Itulah kepala2 para imam dan
saudara2nja dimasa Jesjua'.
8 Levita: Jesjua', Binui, Kadmiel,
Sjerebja, Juda, Matanja - ia serta
saudara2nja adalah penjelenggara
pudjian -

12
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dan 'Uni. Saudara2 mereka
ber-hadapan2 dengan mereka dalam
melakukan tugas-kewadjibannja.
10 Jesjua' memperanakkan Jojakim,
Jojakim memperanakkan Eljasjib,
Eljasjib memperanakkan Jojada',
11 Jojada memperanakkan Johanan,
Johanan memperanakkan Jadua'.
12 Dimasa Jojakim para kepala keluarga
imam ialah: Meraja untuk keluarga
Seraja; Hananja untuk keluarga Jeremia;
13 Mesjulam untuk keluarga Esra;
Johanan untuk keluarga Amarja,
14 Jonatan untuk keluarga Maluk, Jusuf
untuk keluarga Sjebanja,
15 'Adna untuk keluarga Harim, Helkai
untuk keluarga Merajot,
16 Zekarja untuk keluarga 'Ido,
Mesjulam untuk keluarga Gineton,
17 Zikri untuk keluarga Abia,... untuk
keluarga Minjamin, Piltai untuk keluarga
Mo'adja,
18 Sjamua' untuk keluarga Bilga,
Jonatan untuk keluarga Sjema'ja,
19 Matanai untuk keluarga Jojarib, 'Uzi
untuk keluarga Jedaja',
20 Kalai untuk keluarga Salai, 'Eber
untuk keluarga 'Amok,
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untuk keluarga Hilkia dan
Netanel untuk keluarga Jeda'ja.
22 Dimasa Eljasjib, Jojada', Johanan dan
Jadua' para kepala keluarga imam telah
terdaftar hingga pemerintahan Darios,
orang Parsi.
23 Kaum Levita: Para kepala keluarga
telah terdaftar dalam kitab Tawarich,
tetapi hanja hingga masa Johanan bin
Eljasjib.
24 Kepala2 para Levita: Hasjabja,
Sjerebja, Jesjua', Binui, Kadmiel;
saudara2nja, jang berhadap-hadapan
dengan mereka untuk pudjian dan lagu
sjukur, sekadar perintah Dawud, pesuruh
Allah, kelompok berhadapan dengan
kelompok,
25 ialah: Matanja, Bakbukja dan
'Obadja'. Adapun Mesjulam, Talmon dan
'Akub, selaku pendjaga pintu, mendjagai
simpanan2 pada pintu itu.
26 Mereka itu hidup dimasa Jojakim bin
Jesjua' bin Josadak dan dimasa adipati
Nehemia dan Esra, imam dan ahli Kitab.
27 Pada pemberkatan tembok
Jerusjalem orang mentjari para Levita
disegala tempat-kediaman mereka dan
mendatangkannja ke Jerusjalem, untuk
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mengadakan pemberkatan itu dengan
sukatjita, pudjian dan lagu2, dengan
tjeratjap, dandi dan ketjapi.
28 Maka berhimpunlah para biduan dari
sekitar Jerusjalem, dari dokoh2 orang
Netofat,
29 dari Betha-Gilgal dan dari
perladangan Geba' dan 'Azmawet.
Sebab para biduan telah membuat bagi
dirinja dokoh2 disekitar Jerusjalem.
30 Setelah para imam dan para
Levita menahirkan dirinja, lalu mereka
menahirkan rakjat, pintugerbang2 dan
tembok.
31 Para pemimpin Juda kusuruh naik
tembok dan kuatur dua kelompok
penjanji jang besar. Jang satu berarak
diatas tembok kesebelah selatan
menudju kepintugerbang Perabuan.
32 Hosja'ja berdjalan dibelakang mereka
serta separuh dari pemimpin Juda,
33 dan demikian pula 'Azarja, Esra,
Mesjulam,
34 Juda, Binjamin, Sjema'ja, Jeremia,
35 dari kaum imam, jang membawa
nafiri. Zekarja bin Jonatan bin Sjema'ja
bin Matanja bin Mikaja bin Zakur bin Asaf
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saudara2nja Sjema'ja, 'Azarel,
Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netanel, Juda
dan Hanani membawa alat2 musik
Dawud, pesuruh Allah. Ahli Kitab Esra
mendahului mereka.
37 Sesampainja dipintugerbang Mataair,
mereka naik pendakian kota Dawud,
jang berhadapan dengan mereka, liwat
pendakian tembok dan pendakian rumah
Dawud sampai kepintugerbang Air
disebelah timur.
38 Adapun kelompok penjanji jang
kedua itu berarak kesebelah utara, jang
diikuti oleh aku dan separuhnja rakjat.
Itu berdjalan diatas tembok melalui
mertju Dapur sampai ke Tembok Lebar,
39 selandjutnja melalui pintugerbang
Efraim, pintugerbang Jang Lama,
pintugerbang Ikan, mertju Hananel dan
mertju Hamea sampai kepintugerbang
Domba. Orang berhenti pada
pintugerbang Pendjagaan.
40 Kedua kelompok penjanji itu lalu
berdiri pada Bait Allah dan djuga aku
dan separuh pemuka sertaku,
41 maupun imam Eljakim, Ma'aseja,
Minjamin, Mikaja, Eljo'enai, Zekarja dan
Hananja, jang membawa nafiri2.
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Ma'aseja, Sjema'ja,
Ele'azar, 'Uzi, Johanan, Malkia, 'Elam dan
'Ezer. Para biduan memperdengarkan
dirinja dengan dipimpin oleh Jizrahja.
43 Pada hari itu orang
mempersembahkan kurban jang
besar2 dan bersukatjita. Sebab Allah
mengaruniakan sukatjita jang besar
kepada mereka. Pula wanita2 dan
kanak2 bersukatjita, sehingga suka-ria
Jerusjalem kedengaran dikedjauhan.
44 Pada masa itu diangkatlah beberapa
orang pengawas ruangan2 untuk barang
simpanan, sumbangan2 bakti, bungaran
dan bagian sepersepuluh, supaja
mereka mengumpulkan didalamnja
dari perladangan kota2 bagian jang
ditentukan oleh Taurat bagi para imam
dan Levita. Sebab Juda merasa senang
atas para imam dan Levita, jang
bertugas.
45 Mereka itu menjelenggarakan
kebaktian Allah dan upatjara pentahiran
-demikianpun para biduan dan para
pendjaga pintu - sekadar perintah
Dawud (dan) puteranja Sulaiman.
46 Sebab sedjak masa Dawud dan Asaf,
sedjak sediakala, sudah ada kepala atas
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para biduan dan djuga lagu pudji dan
lagu sjukur bagi Allah.
47 Pada masa Zerubabel dan Nehemia
seluruh Israil biasa memberikan bagian
para biduan dan para pendjaga pintu,
sebagaimana jang diperlukan untuk
tiap2 hari. Orang menjembahkan kepada
para Levita bagian sutji dan para Levita
menjembahkannja kepada kaum Harun.
1 Pada masa itu orang
membatjakan Kitab Musa
didepan rakjat, maka didalamnja
terdapatlah tertulis: "Orang 'Amon dan
orang Moab djangan pernah masuk
djemaah Allah.
2 Sebab mereka itu tidak mendjemput
bani Israil dengan roti dan air dan
telah mengupah Bile'am lawan mereka
untuk mengutuk. Tetapi Allah kita telah
mengubah kutuk djadi berkah".
3 Ketika mereka mendengar Taurat
itu, maka mereka mementjilkan semua
orang peranakan dari Israil.
4 Sebelum itu imam Eljasjib telah
diangkat atas balai Bait Allah kita.
Berkerabat dengan Tobia
5 ia sudah menjediakan suatu balai jang
besar baginja. Dahulu disanalah orang

13
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menaruh persembahan, menjan ukupan,
perabot2 dan bagian sepersepuluh
gandum, anggur dan minjak, jakni
bagian untuk para Levita, biduan dan
pendjaga pintu, maupun sumbangan2
bakti untuk para imam.
6 Ketika semuanja itu terdjadi, aku tidak
ada di Jerusjalem. Sebab dalam tahun
ketigapuluh dua Artaxerxes, radja Babel,
aku kembali kepada radja. Beberapa
waktu kemudian aku mohon idjin lagi
dari radja.
7 Ketika aku tiba di Jerusjalem dan
mengenal hal durdjana, jang telah
diperbuat Eljasjib untuk Tobia itu dengan
menjediakan baginja sebuah balai
dipelataran Bait Allah kita,
8 maka sangat kesallah aku ini.
Segala perabot rumah-tangga Tobia
kulemparkan keluar dari balai itu.
9 Lalu kusuruh untuk menahirkan
semua balai dan kukembalikan kesana
perabot2 Bait Allah, persembahan dan
menjan ukupan.
10 Kuketahui pula, bahwa orang
tidak memberikan lagi bagian para
Levita, sehingga mereka sudah lari
keperladangannja masing2, jaitu
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para Levita dan para biduan, jang
menjelenggarakan peribadatan.
11 (13-10) Maka kutjelalah para
pemuka dengan berkata: "Mengapa Bait
Allah itu dilalaikan?". Para Levita lalu
kuhimpunkan kembali dan kutempatkan
lagi mereka pada tempatnja.
12 Seluruh Juda kembali menghantar
bagian sepersepuluh gandum, anggur
dan minjak kepada ruangan2 simpanan.
13 Imam Sjelemja, penulis Sadok dan
Pedaja dari kaum Levita kuangkat djadi
pengawas ruangan2 itu, dan, sebagai
pembantu mereka, Hanan bin Zakur bin
Matanja. Mereka itu dianggap setia dan
tugas mereka ialah mem-bagi2 kepada
saudara2nja.
14 Ingatlah akan daku karena hal ini, ja
Allahku, dan djanganlah Kauhapuskan
amal2ku, jang telah kuperbuat untuk
rumah Allahku serta kebaktiannja.
15 Pada masa itu kulihat di Juda ada
orang, jang pada hari Sabat mengindjak
pengindjakan, membawa pikulan
gandum masuk, memuati keledai
mereka dan djuga mengangkut anggur,
buah anggur, buah ara dan segala
matjam muatan dan membawanja
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masuk kota Jerusjalem pada hari Sabat.
Kuperingatkan (mereka), agar djangan
mendjual makanan pada hari (Sabat).
16 Di Jerusjalem sendiri, orang2 Tyrus,
jang berkediaman disana, membawa
ikan dan segala matjam barang dan
mendjualnja pada hari Sabat kepada
orang2 Jahudi.
17 Kutjelalah kaum bangsawan Juda
dengan berkata kepadanja: "Matjam apa
perbuatan2 durdjana, jang kamu perbuat
ini, sehingga kamu mentjemarkan hari
Sabat?
18 Bukankah itu sudah diperbuat nenekmojangmu pula? Maka oleh karenanja
Allah kita telah mendatangkan seluruh
bentjana itu atas diri kita dan kota ini.
Maukah kamu menambah murka lawan
Israil dengan mentjemarkan hari Sabat?"
19 Segera setelah mulai sendja dipintugerbang2 Jerusjalem mendjelang
hari Sabat, maka kusuruh, supaja
daun2 pintugerbang ditutup dan
kusuruh pula, bahwa baru boleh dibuka
kembali sehabis hari Sabat. Lagi pula
kutempatkan beberapa orang dari
anak-buahku didekat pintugerbang2 itu,
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agar djangan sampai ada muatan masuk
pada hari Sabat.
20 Tukang2 kelontong dan pendjual
segala matjam dagangan lalu bermalam
satu-dua kali diluar Jerusjalem.
21 Maka kuperingatkan mereka itu
dengan berkata kepadanja: "Untuk apa
kamu bermalam didepan tembok? Djika
kamu berbuat sekali lagi, maka akan
kutangani kamu sekalian!" Sedjak waktu
itu mereka tidak datang lagi pada hari
Sabat.
22 Aku menjuruh para Levita, supaja
mereka menahirkan diri dan datang
mendjaga pintugerbang2, supaja
kesutjian hari Sabat terpelihara. Dan
karena hal itupun ingatlah akan daku
pula, ja Allahku, dan kasihanilah sekadar
kerelaanMu jang besar!
23 Kulihat pula pada waktu itu, bahwa
orang2 Jahudi memperisteri wanita2
Asjdod, 'Amon dan Moab.
24 Separuh dari anak2 mereka
berbahasa Asjdod atau berbahasa
bangsa masing2 - dan tidak dapat
berbahasa Jahudi lagi.
25 Kutjela dan kukutuklah mereka
dan beberapa orang dari antara
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mereka itupun kupukul dan kutjabuti
rambutnja. Lalu aku mempersumpahkan
mereka demi Allah: "Kamu tidak boleh
memberikan puteri2mu kepada putera2
mereka dan puteri2 mereka tidak boleh
kamu ambil untuk putera2mu dan
bagimu sendiri.
26 Bukankah oleh karena itu Sulaiman,
radja Israil, telah berdosa djuga?
Diantara sekian banjak bangsa tiada
seorang radjapun jang setara dengan
dia. Ia adalah kekasih Allahnja dan Allah
mengangkat dia djadi radja atas seluruh
Israil. Namun ia telah terbudjuk oleh
wanita2 asing itu untuk berdosa.
27 Haruskah orang mendengar djuga
tentang kamu, bahwa kamu telah
melakukan kedurdjanaan sebesar itu
dan bertjedera kepada Allah, dengan
memperisteri wanita2 asing?"
28 Salah seorang anak imam-agung
Jojada' bin Eljasjib, telah mendjadi
anak-menantu Sanbalat dari Horon. Aku
mengusir dia dari hadapanku.
29 Ingatlah akan mereka, ja Allahku,
karena penadjisan imamat itu dan
perdjandjiandengan para imam dan para
Levita!
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kutahirkan mereka itu
dari segala sesuatu jang asing dan
kutetapkan pula peraturan2 untuk para
imam dan Levita mengenai tugasnja
masing2.
31 (13-32) Dan kuatur pula tentang
penjerahan kaju dan waktu tertentu dan
djuga tentang persembahan bungaran2.
Ingatlah akan daku karena hal ini, ja
Allahku, untuk kesedjahteraanku!

Ester
1 Sekali

peristiwa pada djaman
Xerxes, jaitu Xerxes, jang meradja
dari India sampai Kusj atas seratus
duapuluh tudjuh wilajah2.
2 Pada masa itu radja Xerxes
bersemajam diatas tachta keradjaannja
dipuri Susa.
3 Dalam tahun ketiga pemerintahannja
ia mengadakan suatu perdjamuan,
jang diketuainja sendiri, untuk para
punggawa dan para pendjawatnja
serta untuk para (panglima) Parsi dan
Media, untuk para bangsawan dan para
penguasa wilajah.
4 Ia menampakkan kekajaan (serta)
kemuliaan keradjaannja dan seri
gemilang kebesarannja, banjak hari
lamanja, jaitu seratus delapanpuluh hari.
5 Selesailah hari2 itu, maka radja
mengadakan perdjamuan selama
tudjuh hari untuk seluruh rakjat, jang
terdapat dipuri Susa, mulai dari jang
besar2 sampai jang ketjil2 ditaman jang
berdekatan dengan istana.

1

Ester 1.6–11
6 Kain2

2

lenan halus dan merah ungu,
jang tertambat dengan utas kapas putih
dan merah-bungur pada gelangan2
perak, bergantung pada turus2 pualam.
Katil2 emas dan perak berdiri atas lantai
pantjawarna dari pualam, pelinggam,
hablur dan induk-mutiara.
7 Minuman tersedialah dalam piala2
keemasan, jang semua berlainan, jaitu
kelimpahan anggur radja, sebagaimana
hanja mungkin bagi radja itu.
8 Perdjamuan itu teratur. Tiada
seorangpun jang memaksa. Radja kan
telah bertitah kepada para djenang
istana, bahwasanja tiap2 orang
harus diperlakukan sesuai dengan
kesukaannja.
9 Permaisuri Wasjtipun mengadakan
perdjamuannja sendiri untuk para wanita
didalam istana radja Xerxes.
10 Pada hari ketudjuh, ketika hati radja
ria karena anggur, maka dititahkannja
kepada Mehuman, Bizeta, Harbona,
Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, jaitu
ketudjuh sida2 jang melajani radja
Xerxes sendiri,
11 supaja mereka menghantar
permaisuri Wasjti kehadapan radja

Ester 1.12–15
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dengan memakai tadjuk keradjaan.
Ia kan mau memperlihatkan keelokan
permaisuri kepada rakjat dan para
penguasa, dan ia sungguh tjantiklah
parasnja.
12 Tetapi permaisuri Wasjti enggan
datang atas titah radja, jang disampaikan
kepadanja oleh para sida2 tadi. Radja
lalu murka sekali dan berkobarlah
amarahnja.
13 Maka radja berembuk dengan
para bidjak, jang ahli hukum. Sebab
demikianlah biasanja segala perkara
radja dibitjarakan dengan para ahli
hukum dan kehakiman.
14 Ia memanggil kepadanja Karsjena,
Sjetar, Admata, Tarsjisj, Meres, Marsena,
Memukan, ketudjuh punggawa Parsi dan
Media, jang boleh memandang wadjah
radja dan jang berkedudukan utama
dalam keradjaan.
15 (Katanja): "Apakah jang, menurut
hukum, mesti diperbuat dengan
permaisuri Wasjti, karena ia tidak
melakukan titah radja Xerxes, jang
telah disampaikan kepadanja oleh para
sida2?"

Ester 1.16–19
16 Maka
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berkatalah Memukan dihadapan
radja dan para punggawa: "Permaisuri
Wasjti tidak hanja bersalah terhadap
baginda sadja, tetapi djuga terhadap
segala penguasa serta segala bangsa,
jang ada disemua wilajah radja Xerxes.
17 Sebab kelakuan permaisuri Wasjti
akan dimaklumi sekalian wanita,
sehingga merekapun akan menghina
suaminja, dengan berkata: 'Radja Xerxes
telah menitahkan untuk menghantar
permaisuri Wasjti kehadapannja, tetapi
ia tidak datang'.
18 Pada hari ini djuga isteri2 para
penguasa akan berkata demikian pula
kepada para penguasa radja. Dan
demikian setjukupnjalah kehinaan dan
murka.
19 Sekiranja berkenan pada baginda,
hendaklah suatu titah, jang dikeluarkan
dari hadapan baginda, ditulis dalam
hukum Parsi, dan Media sehingga tidak
dapat dibatalkan lagi, jaitu bahwasanja
Wasjti tidak boleh lagi menghadap
radja Xerxes. Dan hendaklah martabat
permaisuri diberikan baginda kepada
wanita lain, jang lebih baik daripadanja.

Ester 1.20–2.3
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jang telah diambil
baginda, akan didengar dalam seluruh
keradjaan, meski luas sekalipun, dan
nistjaja sekalian wanita, ketjil besar,
akan mengangkat sembah kepada suami
mereka".
21 Usul ini dipandang baik oleh radja
dan para punggawa dan radja bertindak
sekadar usul Memukan itu.
22 Ia mengirimkan surat kepada segala
wilajah keradjaan, kepada tiap wilajah
dalam tulisannja masing2 dan kepada
setiap bangsa dalam bahasanja sendiri,
supaja tiap2 lelaki mendjadi penguasa
rumahnja sendiri.
1 Setelah kedjadian2 itu, ketika
amarahnja sudah usai, maka radja
Xerxes ingat akan Wasjti dan akan
kelakuannja serta akan apa jang telah
diputuskan atasnja.
2 Lalu para hamba radja, jaitu pelajan
pribadinja, berkata: "Baiklah orang
mentjari anak2 dara jang tjantik
parasnja untuk baginda.
3 Hendaklah baginda mengangkat
petugas disemua wilajah keradjaan
baginda, untuk menghimpun semua anak
dara jang tjantik parasnja dipuri Susa

2
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didalam harim, dan hendaknja mereka
dipertjajakan kepada Hege, sida2
baginda, jang mendjabat pendjabat
wanita. Ia itu hendaknja memberikan
perlulutan seperlunja kepada mereka.
4 Anak jang lebih tjantik dalam
pandangan baginda hendaknja lalu
mendjadi permaisuri akan ganti Wasjti."
Usul itu dipandang baik oleh radja dan ia
berbuat demikian.
5 Adapun dipuri Susa adalah seorang
Jahudi, jang namanja Mordekai bin Jair
bin Sjime'i bin Kisj dari suku Binjamin.
6 Ia telah dibuang dari Jerusjalem
bersama dengan orang buangan, jang
diasingkan bersama dengan Jekonja,
radja Juda, jang telah dibuang oleh radja
Babel Nebukadnezar.
7 Ia adalah pemangku Hadasa, jaitu
Ester, kemanakannja, sebab Hadasa
tidak mempunjai ibu-bapak lagi.
Adapun anak itu elok perawakannja dan
tjantik parasnja. Ketika ibu-bapaknja
meninggal, ia telah diangkat Mordekai
mendjadi puterinja.
8 Setelah titah radja serta hukumnja
tadi dipermaklumkan, maka banjak
pemudi dihimpunkan dipuri Susa
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dan mereka dipertjajakan kepada
Hege. Esterpun dihantar keistana dan
dipertjajakan kepada Hege itu, pendjaga
wanita2.
9 Pemudi itu berkenan kepadanja dan
mendapat kerelaan dihadapannja. Ia
mengusahakan dirinja supaja ia diberi
perlulutan dan makanan seperlunja dan
djuga tudjuh dajang pilihan dari istana.
Lalu ia serta dajang2nja dipindahkan
keanglung jang lebih baik dalam harim.
10 Ester belum memberitahukan bangsa
serta keturunannja, sebab Mordekai
telah memerintahkan kepadanja, agar
djangan diberitahukannja.
11 Hari demi hari Mordekai berdjalan2 dimuka pelataran harim untuk
mengetahui bagaimana keadaan Ester
dan apa jang terdjadi dengannja.
12 Setelah gilirannja tiba; jaitu
sesudah djangka waktu jang ditetapkan
bagindanja menurut peraturan wanita,
jakni duabelas bulan, maka tiap pemudi
menghadap radja Xerxes. Waktu
perlulutan itu diselesaikan sebagai
berikut: enam bulan (dilulut) dengan
minjak menjan dan enam bulan dengan
balsam dan perlulutan wanita biasa.

Ester 2.13–17
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pemudi itu menghadap
radja, maka ia diberi segala sesuatu jang
dimintanja untuk dibawa sertanja dari
harim keistana.
14 Pada petang hari ia masuk dan
pagi harinja ia kembali masuk kedalam
harim lain, jang dipertjajakan kepada
Sja'asjgaz, sida2 radja dan pendjaga
gundik2. Ia tidak menghadap radja lagi
selain ia diingini radja dan dipanggil
dengan namanja.
15 Ketika tibalah giliran bagi Ester binti
Abilal, paman Mordekai, jang telah
mengangkatnja mendjadi puterinja,
untuk menghadap radja, maka Ester
tidak meminta barang sesuatu, selain
apa jang dikatakan oleh Hege, sida2
radja, pendjaga wanita itu. Ester menarik
hati semua orang, jang melihatnja.
16 Adapun Ester dibawa kehadapan
radja Xerxes kedalam istana dalam bulan
kesepuluh, jaitu bulan Tebet, dalam
tahun ketudjuh pemerintahannja.
17 Dan radja mengasihi Ester melebihi
semua wanita lain2nja dan ia mendapat
kasih dan rela dihadapannja diatas
segala anak2 dara lainnja. Radja lalu
menaruh tadjuk diatas kepalanja serta
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mengangkatnja djadi permaisuri akan
ganti Wasjti.
18 Kemudian radja mengadakan
perdjamuan besar untuk para punggawa
dan pendjawatnja, jaitu suatu
perdjamuan akan kehormatan Ester dan
ia mengaruniakan kepada wilajah2 suatu
hari libur dan memberikan ajapan2,
sebagaimana hanja mungkin untuk
radja.
19 Waktu anak2 dara itu dipindahkan
keharim lain,
20 maka Ester belum lagi
memberitahukan keturunan serta
bangsanja, sebagaimana telah
diperintahkan Mordekai kepadanja.
Sebab suruhan2 Mordekai masih djua
dilakukan oleh Ester, seperti waktu ia
masih diasuh olehnja.
21 Pada masa itu Mordekai bertugas
pada pintu-gerbang radja. Kedua sida2
radja, Bigtan dan Teresj, dari barisan
pendjaga ambang pintu, mendjadi sebal
dan lalu bermaksud mengedangkan
tangannja kepada radja Xerxes.
22 Tetapi hal itu ketahuan oleh
Mordekai dan lalu diberitahukannja
kepada permaisuri Ester dan Ester
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mengatakannja kepada radja atas nama
Mordekai.
23 Perkara itu diperiksa dan terdapat
betullah adanja. Kedua orang itu lalu
digantungkan pada penggantungan dan
laporannja ditulis dalam kitab Tawarich
dihadapan radja.
1 Setelah kedjadian itu, radja Xerxes
meninggikan pangkat Haman bin
Hamedata, orang Agag, dan mengangkat
dia mendjadi jang utama diantara semua
penguasa, jang ada sertanja.
2 Semua pendjawat jang bertugas
pada pintu-gerbang radja berlutut
dan bersudjud kepada Haman, sebab
demikianlah telah diperintahkan radja
mengenai dia. Tetapi Mordekai enggan
berlutut dan bersudjud.
3 Maka berkatalah para pendjawat
radja, jang bertugas pada pintu
-gerbang radja, kepada Mordekai:
"Mengapa engkau melanggar perintah
radja?"
4 Meski mereka berkata demikian
kepadanja hari demi hari, tetapi ia
tidak mendengarkan. Mereka lalu
memberitahukan hal itu kepada Haman,
untuk melihat, apa kelakuan Mordekai

3
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akan tetap berlangsung, sebab ia telah
memberitahukan kepada mereka, bahwa
ia adalah seorang Jahudi.
5 Haman sebenarnja telah melihat,
bahwa Mordekai tidak berlutut dan tidak
bersudjud kepadanja, dan hati Haman
penuh dengan amarah.
6 Sebab orang telah memberitahukan
kepadanja bangsa apa Mordekai itu,
maka terlalu hinalah baginja menangani
hanja Mordekai sadja. Karena itu Haman
berusaha membinasakan semua orang
Jahudi dalam seluruh keradjaan Xerxes
ber-sama2 dengan Mordekai.
7 Dalam bulan pertama, jaitu bulan
Nisan, dalam tahun keduabelas radja
Xerxes, orang membuang "pur", jaitu
undi, dihadapan Haman akan tanggal
lepas tanggal dan bulan lepas bulan.
Setelah undi djatuh pada bulan keduabelas, jaitu bulan Adar,
8 maka berkatalah Haman kepada radja
Xerxes; "Adalah suatu bangsa, jang berpentjar2 dan jang menjisih di-tengah2
bangsa2 disemua wilajah keradjaan
baginda. Hukum2nja berlainan dengan
hukum bangsa2 lainnja dan lagi mereka
tidak mendjalankan hukum baginda.
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Tidaklah baik bagi baginda membiarkan
mereka sadja.
9 Sudilah kiranja baginda
menandatangani penumpasan
mereka, maka hamba hendak
menjerahkan sepuluh ribu kentar perak
ketangan pegawai2 keradjaan untuk
dimasukkannja kedalam chazanah
radja."
10 Maka radja mentjabut tjintjin mohor
dari tangannja dan memberikannja
kepada Haman bin Hamedata, pelawan
orang2 Jahudi itu.
11 Radjapun menjahut kepada Haman:
"Perak itu terserahlah kepadamu, dan
djuga bangsa itu! Engkau dapat berbuat
dengan mereka sesuka hatimu!"
12 Lalu dipanggillah para djurutulis
radja, pada tanggal tigabelas bulan
pertama, guna menulis semuanja,
sebagaimana diperintahkan Haman,
kepada para satrap radja, kepada para
adipati, jang memerintah atas masing2
wilajah, dan kepada para penguasa
masing2 bangsa dan kepada tiap2
wilajah dalam tulisannja sendiri serta
kepada tiap2 bangsa dalam bahasanja
sendiri. Surat itu bertandatangan Xerxes
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dan dimeteraikan dengan tjintjin mohor
radja sendiri.
13 Lalu surat itu dikirimkan dengan
bentara kesemua wilajah radja dan
didalamnja disuruh, bahwa semua
orang Jahudi, mulai muda hingga tua,
kanak2 dan wanita, pada hari jang
satu dan sama djua, jakni pada tanggal
tigabelas bulan keduabelas, jaitu bulan
Adar, harus dibinasakan, dibunuh dan
ditumpas dan harta-miliknja harus
dirampasi. a Dan inilah naskah surat
tadi: "Radja Agung Xerxes menulis
kepada para adipati seratus duapuluh
tudjuh wilajah, dari India sampai Kusj,
dan kepada para penguasa dibawahnja:
b Meski aku telah mengepalai banjak
bangsa dan menguasai seluruh dunia
sekalipun, tetapi aku tidak mau
diseret ketjongkakan atas kekuasaan
itu, melainkan aku senantiasa mau
memerintah dengan lemah-lembut
dan kebaikan hati dan aku mau
mengadakan kehidupan bawahanku
di-mana2 aman-sentosa. Lagi dengan
menjediakan keradjaan jang teratur dan
dapat didjeladjahi hingga perbatasannja,
aku mau memulihkan perdamainan,
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jang dirindukan segala manusia. c
Nah, ketika aku menanjakan kepada
Dewa Penasehatku, bagaimana itu
dapat diusahakan seutuhnja, maka
Haman, jang dikalangan kita sungguh
ulung karena kebidjaksanaan dan jang
terbuktilah pembaktiannja jang tetap
serta kesetiaannja jang kukuh dan jang
memegang martabat keradjaan jang
kedua, d telah menundjukkan kepada
kami, bahwa di-tengah2 semua bangsa
diatas dunia, bertjampurlah suatu
bangsa bermusuh, jang dalam hukumnja
bertentangan dengan tiap2 bangsa lain
dan jang senantiasa menghina titah2
radja, sehingga pemerintahan, jang
kami pimpin tanpa tjela, tidak lantjar
djadinja. e Mengingat, bahwa hanja
bangsa itu sadjalah, jang mengambil
sikap bermusuhan terhadap umat
manusia seluruhnja, dan jang berbeda
karena tata-hukum jang gandjil, dan
jang memusuhi kepentingan2 kami serta
berbuat djahat, sehingga keradjaan
tidak dapat mentjapai keadaan jang
mantap, f maka kami telah menitahkan,
supaja semua orang, jang ditundjuk
bagimu dalam surat Haman, jang
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diserahi memimpin urusan kami dan
jang djadi bapak kami jang kedua,
dimusnahkan dari muka bumi bersama
dengan isteri2 serta anak2nja dengan
pedang musuh tanpa kenal kasihan
dan tanpa kenal sajang, pada tanggal
empatbelas bulan duabelas, jaitu bulan
Adar, tahun ini djua, g agar supaja pada
hari jang satu dan sama djua orang
jang bersikap musuh, dahulu maupun
sekarang, turun kedalam pratala dengan
kekerasan. Demikian untuk kemudian
hari selalu terdjaminlah bagi kami
keadaan jang mantap dan tenang untuk
pemerintahan."
14 Naskah surat itu, jang teruntukkan
akan mendjadi hukum dalam masing2
wilajah, diperkenalkan kepada semua
bangsa, agar siaplah mereka pada hari
itu.
15 Para bentara berangkat dengan
ber-gegas2 atas titah radja. Hukum
itu dimaklumkan dipuri Susa djuga.
Sedangkan radja dan Haman duduk
minum2, rusuhlah kota Susa.
1 Segera setelah Mordekai
mengetahui segala sesuatu
jang telah terdjadi, maka ia me-njobek2

4
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pakaiannja, mengenakan kain karung
serta debu. Ia lalu keluar masuk kekota
sambil mendjerit dengan lantang dan
pedihnja.
2 Demikianlah ia sampai kedepan
pintugerbang radja, sebab tidak
diperbolehkan masuk pintu gerbang
radja dengan berpakaian karung.
3 Didalam tiap2 wilajah, dimanapun
djua titah radja serta hukumannja
sampai, adalah perkabungan besar
untuk orang2 Jahudi, serta puasa, tangis
dan ratap. Banjaklah jang tidur dengan
karung dan debu.
4 Dan datanglah dajang2 Ester serta
para sida2nja memberitahunja. Maka
permaisuri Ester sangat terperandjat dan
ia mengirim pakaian, agar itu dikenakan
pada Mordekai dan ia menanggalkan
karungnja. Tetapi Mordekai menolak.
5 Ester lalu memanggil Hatak, seorang
sida2 radja, jang telah ditundjuk
untuk melajaninja, dan ia disuruhnja
kepada Mordekai, untuk mengetahui
apa-mengapa.
6 Hatak keluar kepada Mordekai,
kelapangan kota didepan pintu-gerbang
radja.
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lalu memberitahukan
kepadanja segala sesuatu jang telah
terdjadi, chususnja djumlah uang,
jang telah didjandjikan Haman untuk
diserahkan kepada chazanah radja, akan
pengganti orang2 Jahudi, jang akan
ditumpas.
8 Djuga naskah hukum pembinasaan,
jang telah dimaklumkan di Susa itu,
diberikannja kepada Hatak untuk
diperlihatkan dan diberitahukan
kepada Ester, dan supaja ia menjuruh
dia menghadap radja untuk minta
belaskasihan dan bermohon kepadanja
guna bangsanja. a Ingatlah, katanja,
akan masa kehinaanmu, ketika engkau
kuasuh dengan tanganku sendiri! Sebab
Haman, orang kedua sesudah radja
itu, telah berbitjara akan kematian
kita. b Nah, berserulah kepada Allah
dan berbitjaralah dengan radja untuk
kita sekalian dan renggutlah kita dari
kematian."
9 Hatak pergi memberitahukan kepada
Ester, apa jang telah dikatakan Mordekai.
10 Ester menjahut dan menjuruh Hatak
kembali kepada Mordekai dengan
balasan ini:
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pendjawat radja dan
penduduk wilajah2 radja sudah tahu,
bahwa tiap2 pria maupun wanita, jang
menghadap radja dipelataran dalam,
tanpa dipanggil, kena hukuman mati,
ketjuali kalau, dengan mengundjuk
tongkat keemasan kepadanja, radja
memperbolehkan dia hidup terus.
Adapun aku sendiri sudah tigapuluh hari
ini tidak dipanggil untuk menghadap
radja."
12 Kata Ester itu diberitahukan kepada
Mordekai,
13 tetapi Mordekai memberikan balasan
ini kepada Ester: "Djangan engkau
menjangka, bahwa karena engkau
berada didalam istana, engkau sendiri
sadja dari pada sekalian orang Jahudi
akan terlepas!
14 Djika engkau dalam keadaan ini
berdiam terus sadja, maka pembebasan
dan pelepasan akan datang bagi orang2
Jahudi dari tempat lain, tetapi engkau
akan djatuh binasa bersama dengan
keluarga bapakmu. Siapa tahu, kalau2
engkau djustru karena keadaan inilah
sampai kepada martabat permaisuri!"
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lalu menjuruh orang
memberikan balasan ini kepada
Mordekai:
16 "Pergilah, kumpulkanlah semua
orang Jahudi, jang terdapat di Susa;
berpuasalah untukku dan djanganlah
makan maupun minum selama tiga
hari, siang dan malam. Aku sendiripun
hendak berpuasa djua setjara demikian
bersama dengan dajang2ku. Dengan
demikian aku hendak menghadap radja,
kendati hukum tadi. Dan djika aku harus
binasa, biarlah aku binasa sadja!"
17 Mordekai lalu pergi dan berbuat
seluruhnja, seperti telah dipesan
kepadanja oleh Ester. a Lalu ia berdoa
kepada Tuhan, serta mengingat segala
pekerdjaan Tuhan, katanja: b Tuhan,
Tuhan, Radja semesta alam! Segala
sesuatu ada dalam kekuasaanMu,
dan tiada seorang djuapun dapat
membantah Engkau, djika Engkau mau
menjelamatkan Israil. c Engkau kan
telah membuat langit dan bumi, serta
segala sesuatu, jang mengagumkan
dibawah langit. d Engkaulah Tuhan
se-gala2nja, dan tiada seorang djuapun
dapat bertahan dihadapanMu. e Engkau
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mengenal segala sesuatu, Engkaupun
tahu, bahwa aku berbuat ini, bukannja
karena sombong dan tjongkak, atau gila
hormat, jaitu tidak bersudjud didepan
Haman jang tjongkak itu. f Aku mau2
sadja mentjium telapak kakinja, akan
keselamatan Israil. g Tetapi aku telah
berbuat demikian, untuk tidak menaruh
kehormatan manusia lebih tinggi dari
kehormatan Allah; dan tidak akan aku
bersudjud didepan siapapun djua selain
dihadapanMu, ja Allahku, dan aku akan
berbuat demikian bukannja karena
tjongkak. h Kini, ja Tuhan Allah, Radja
dan Allah Ibrahim, sajangilah umatMu!
Sebab orang mengintjar kami akan
pembasmian, dan ingin membinasakan
pusakaMu dari sediakala. i Djangan
menghina bagianMu, jang telah Kautebus
untukMu dari Mesir. j Dengarkanlah
aku, berkasihanlah atas pusakaMu, dan
ubahlah derita kami djadi perdjamuan,
agar kami hidup dan ber-madah2
bagi namaMu, ja Tuhan! Dan djangan
membiarkan lenjap mulut orang jang
memudji Engkau!" k Seluruh Israilpun
mendjerit se-kuat2nja, sebab maut
terbajang didepan matanja. l Permaisuri

Ester 4.17

21

Esterpun berlindung pada Tuhan dalam
bahaja maut, jang menjerangnja.
Ia telah menanggalkan pakaian
kemuliaannja dan telah mengenakan
pakaian kepitjikan dan perkabungan.
Daripada wangi2an jang ulung ia
telah menaburi kepalanja dengan abu
dan kotor. Ia sangat merendahkan
tubuhnja dan djalinan2 rambutnja
jang terlepas memenuhi segala tempat
perhiasan riangnja. Ia bermohon kepada
Tuhan, Allah Israil, katanja: "Tuhanku,
Radja kami, Engkaulah jang satu2nja;
bersegeralah menolong aku, jang
sendirian ini, jang padanja tidak ada
jang menolong selain Dikau, sebab
bahaja maut mendekati diriku. m Sedjak
masa ketjilku aku telah mendengar
dalam keluarga bapakku, bahwa Engkau,
ja Tuhan, telah mementjilkan Israil dari
antara sekalian bangsa, dan nenekmojang kami dari antara sekalian nenek
mojangnja mendjadi pusaka jang abadi,
dan berbuat pada mereka sebagaimana
telah Kaudjandjikan. n Tetapi sekarang
kami telah berdosa dihadapanMu, dan
kami Kauserahkan ketangan musuh
kami, karena kami memudja dewa2
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mereka. Sungguh adillah Engkau, ja
Tuhan. o Tetapi tidak puaslah mereka
atas kepahitan perbudakan kami;
mereka telah meletakkan tangan
mereka didalam tangan berhalanja, akan
menggagalkan penetapan mulutMu,
akan melenjapkan pusakaMu, akan
menjumbat mulut orang2, jang memudji
Engkau, akan memadamkan kemuliaan
rumahMu serta mesbahMu, p akan
membukakan mulut kaum kafir akan
pudjian kesia2an dan mengagumi
selamanja radja kedagingan. q Tuhan,
djanganlah tongkatMu Kauserahkan
kepada jang tidak ada, djanganlah orang
sampai menertawakan keruntuhan
kami, melainkan djatuhkanlah makar
mereka atas diri mereka sendiri, dan
buatlah orang, jang per-tama2 menjerbu
kami, djadi alamat. r Ingatlah, ja Tuhan
dan nampakkanlah diriMu pada waktu
kesesakan kami! Berilah aku keberanian,
ja Radja para dewata dan Penguasa
segala kuasa! s Taruhlah perkataan
sedap dalam mulutku terhadap singa
itu, dan belokkanlah hatinja djadi
bentji kepada orang, jang memerangi
kami, agar ia serta orang2 sehaluannja
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menemui adjalnja. t Tetapi renggutlah
kami dengan tanganMu, dan tolonglah
aku, jang sendirian ini, jang tidak
mempunjai seorang djuapun selain
Dikau, ja Tuhan! u Engkau mengenal
segala sesuatu, dan engkaupun tahu,
bahwa aku membentji kemuliaan kaum
kafir, dan mengedjikan peraduan orang2
jang tak bersunat dan tiap2 orang
asing. w Engkau mengetahui daruratku,
bahwasanja aku mengedjikan tanda
ketjongkakan, jang berada diatas
kepalaku pada hari2 aku tampil kemuka;
aku mengedjikan seperti kain haid,
dan aku tidak memakainja pada hari2
istirahatku. x HambaMu inipun tidak
makan pada medja Haman, akupun
tidak menghargakan perdjamuan radja,
dan anggur tuangpun tidaklah kuminum.
Lagi pula hambaMu ini tidak menaruh
sukatjita, semendjak hari peralihannja
hingga sekarang, selain atas Dikau,
ja Tuhan, Allah Ibrahim. z Ja Allah,
Engkau jang terlebih kuat diatas segala
orang, dengarkanlah suara orang2 jang
putus harapannja, dan renggutlah kami
dari kekuasaan para pendjahat, dan
renggutlah aku dari ketakutanku!"
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hari ketiga, a ketika ia
berhenti dengan berdoa, maka
ia menanggalkan pakaian ibadatnja,
lalu mengenakan dandanan. Setelah
bersemaraklah demikian, ia lalu
menjebut Allah, Pengawas dan
Penjelamat segala sesuatu. Kemudian
ia membawa kedua dajang sertanja.
Pada jang satu ia bersandar setjetjah,
sedang jang lain mengikutinja serta
mengangkat pantjung pakaiannja. b
Berserilah mukanja, karena memuntjak
keelokannja, bergiranglah wadjahnja,
se-akan2 berpantjarkan tjinta, tetapi
hatinja kepitjikan karena chawatir, c Ia
melalui semua pintu dan lalu berdiri
dihadapan radja. Adapun ia bersemajam
diatas tachta keradjaannja dengan
berdandanan kebesarannja, seluruhnja
bertaburan emas dan permata. Sungguh
mendahsjatkanlah ia. d Ia mengangkat
wadjahnja, jang merah ungu karena
kemuliaan, dan, dengan memuntjak
murkanja, ia menengok. Maka rebahlah
permaisuri dan warna mukanja berubah
karena pingsan dan dengan kepalanja
ia bersandarkan dajang, jang berdjalan
didepannja. e Tetapi Allah mengubah
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budi radja mendjadi lemah-lembut.
Penuh kegelisahan ia melompat turun
dari tachtanja dan mendekap dia sampai
ia siuman, seraja menghiburkannja
dengan kata2 jang ramah. Berkatalah
ia kepadanja: f "Ada apa Ester? Aku
ini kakanda! Djangan takut! Engkau
tak akan mati! Penetapan kami berlaku
hanja untuk umum! Mari!
2 Maka radja mengangkat tongkat
keemasannja dan menaruhnja pada
leher Ester, memeluk dia dan berkata:
"Berbitjaralah dengan daku!" a Sahutnja
kepadanja: "Hamba melihat baginda,
tuanku, laksana malaekat Allah dan
gelisahlah hati hamba karena takut
akan kemuliaan baginda. Sebab baginda
sungguh menggerunkan, ja tuanku, dan
wadjah baginda penuh kebagusan b
Ketika ia berbitjara demikian, ia djatuh
pingsan. Radja lalu gelisah dan seluruh
pengiringnja memberi hati kepadanja.
3 Radja berkata kepadanja: "Ada apa,
Ester, tuanku? Apakah keinginanmu?
Meski separuh dari keradjaan sekalipun,
nistjaja sudah dikaruniakan djuga
kepadamu!"
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Ester: "Sekiranja berkenan
pada baginda, sudilah kiranja baginda
serta Haman hari ini djua datang
keperdjamuan, jang hamba sediakan
bagi baginda."
5 Lalu radja bertitah: "Panggilkanlah
segera Haman, untuk memenuhi
keinginan Ester itu!" Demikianlah radja
dan Haman datang keperdjamuan, jang
disediakan Ester.
6 Tengah perdjamuan berkatalah
radja kepada Ester: "Nah, apakah
permohonanmu? Sudah dikaruniakan
kepadamu djuga! Apakah keinginanmu?
Meski separuh keradjaan sekalipun,
sudah terdjadi pula!
7 Djawab Ester: "Apa hamba mohon?
Apa hamba inginkan?
8 Sekiranja hamba sungguh mendapat
kasihan dihadapan baginda dan
baginda berkenan mengabulkan
permohonan hamba serta memenuhi
keinginan hamba, maka sudilah
baginda dan Haman (esok) datang lagi
keperdjamuan, jang hendak hamba
sediakan baginja dan esokpun hamba
hendak berbuat sebagaimana dititahkan
baginda."

Ester 5.9–14
9 Pada

27

hari itu Haman keluar dengan
sukatjita dan senanghati, tetapi ketika
Haman melihat, bahwa Mordekai pada
pintu-gerbang radja tidak berdiri dan
tidak memberi djalan kepadanja, maka
Haman penuh dengan amarah akan
Mordekai.
10 Namun Haman menahan dirinja,
pulang kerumahnja dan mendatangkan
teman-kawannja dan Zeresj isterinja.
11 Lalu ia mentjeritakan kepada mereka
kegemilangan keradjaan dan djumlah
besar anaknja serta segala sesuatu,
dengan mana dia ditinggikan oleh
radja dan didjundjung melebihi semua
penguasa dan pendjawat radja.
12 Kata Haman: "Bahkan permaisuri
Esterpun tidak mengundang seorang
djuapun selain aku ini untuk bersama
dengan radja datang keperdjamuan,
jang disediakannja. Dan esokpun aku
diundang pula bersama dengan radja!
13 Tetapi kesemuanja itu tidak dapat
memuaskan hatiku, selama Mordekai,
orang Jahudi itu, kulihat bertugas pada
pintu-gerbang radja!"
14 Lalu berkatalah Zeresj, isterinja, dan
semua teman-kawannja kepada dia:
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"Baiklah dibuat sebuah penggantungan
setinggi limapuluh hasta dan besok pagi
bitjaralah dengan radja, supaja Mordekai
digantung pada penggantungan itu.
Kemudian pergilah dengan sukatjita
keperdjamuan bersama dengan radja!"
Usul ini berkenan pada Haman dan ia
menjediakan penggantungan tadi.
1 Pada malam itu djua lenjaplah
tidur daripada radja. Maka ia
menjuruh ambil buku peringatan atau
tawarich keradjaan, jang lalu dibatjakan
dihadapannja.
2 Didalamnja ada termaktub, bahwa
Mordekai pernah memberitahukan
perkara Bigtan dan Teresj, kedua sida2
radja dari kalangan para pendjaga
ambang-pintu, jang telah berusaha
mengedangkan tangannja kepada radja
Xerxes.
3 Radja lalu bertanja: "Kehormatan dan
peninggian manakah sudah dikaruniakan
kepada Mordekai karena itu?" Sahut
para djuak2, jang sedang bertugas:
"Sesuatupun tidak diperbuat baginja!"
4 Lalu radja bertanja: "Siapakah
ada dipelataran?" Adapun Haman
tengah masuk pelataran-luar istana

6
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untuk mengatakan kepada radja,
supaja Mordekai digantung pada
penggantungan, jang telah ditegakkan
untuknja.
5 Maka sahut para djuak2 radja
kepadanja: "Hamanlah jang berdiri
dipelataran." Radja bertitah: "Hendaknja
ia masuk!"
6 Masuklah Haman dan radja bertanja
kepadanja: "Harus diapakankah orang,
jang hendak dihargai oleh radja?" Haman
berpikir dalam hatinja: "Siapa gerangan
hendak dihargai radja, selain aku ini?"
7 Maka itu Haman berkata kepada
radja: "Ada seseorang jang hendak
dihargai baginda?
8 Nah, hendaknja diambilkan pakaian
keradjaan, jang dipakai baginda sendiri,
lagi kuda, jang ditunggangi baginda
sendiri dan jang bertadjuk keradjaan
diatas kepalanja.
9 Pakaian serta kuda itu hendaknja
diserahkan kepada salah seorang
punggawa utama radja. Pakaian itu
hendaknja dikenakan kepada orang, jang
hendak dihargai baginda dan, dengan
menunggang kuda itu, hendaknja ia
diarak dilapangan kota sementara orang
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berseru dihadapannja: "Demikianlah
diperbuat pada orang, jang hendak
dihargai baginda!"
10 Radja lalu bertitah kepada Haman:
"Ambillah segera pakaian dan kuda itu,
sebagaimana telah kaukatakan, dan
berbuatlah demikian pada Mordekai,
orang Jahudi jang bertugas pada pintugerbang radja. Djangan melalaikan
sesuatupun dari segala sesuatu jang
telah kaukatakan!"
11 Maka Haman mengambil pakaian
dan kuda, mengenakan pakaian pada
Mordekai dan dengan menunggangi
kuda itu ia diaraknja dilapangan kota
sementara orang berseru dihadapannja:
"Demikianlah diperbuat pada orang, jang
hendak dihargai baginda!"
12 Kemudian Mordekai kembali lagi
kepintu gerbang radja, sedangkan
Haman ber-gegas2 pulang kerumah
dengan kuju hati dan dengan berkudung
kepala.
13 Haman mentjeritakan kepada
Zeresj, isterinja, dan kepada segala
teman-kawannja segala sesuatu, jang
telah mendatanginja. Maka kata para
temannja dan Zeresj, isterinja: "Djika
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Mordekai, didepan siapa engkau sudah
mulai mundur, sungguh dari bangsa
Jahudi, nistjaja engkau tak akan mampu
terhadapnja, melainkan engkau akan
semakin mundur terhadapnja."
14 Tengah mereka itu masih berbitjara
dengannja, sampailah dengan pesatnja
sida2 radja untuk menjilakan datang
Haman keperdjamuan, jang disediakan
Ester.
1 Setelah radja dan Haman datang
keperdjamuan bersama dengan
Ester,
2 maka berkatalah radja pada hari
kedua itu djua, tengah minum2
anggur, kepada Ester: "Nah, apakah
permohonanmu, tuanku, Ester? Sudah
dikaruniakan kepadamu djuga! Dan
apakah keinginanmu? Meski separuh
keradjaan sekalipun, sudah terdjadi
pula!"
3 Lalu permaisuri Ester angkat bitjara,
katanja: "Sekiranja hamba mendapat
kasihan dihadapan baginda dan baginda
berkenan, karuniakanlah kepada hamba
hidup, itulah permohonan hamba; dan
hidup bangsa hamba, itulah keinginan
hamba.

7
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kami telah didjual, hamba
dan bangsa hamba, untuk dibinasakan,
dibunuh dan ditumpas. Sekiranja kami
hanja didjual sebagai budak dan sahaja,
nistjaja hamba diam sadja. Tetapi
sekarang ini si pelawan tak dapat
menggantikan rugi baginda."
5 Maka bertanjalah radja Xerxes kepada
permaisuri Ester: "Siapakah gerangan
itu? Dimanakah orang, jang hendak
berani berbuat demikian"?
6 Lalu sahut Ester: "Adapun si pelawan
dan si seteru ialah Haman jang durdjana
ini!" Maka terkedjutlah Haman dihadapan
radja dan permaisuri.
7 Radja lalu berdiri dengan amarah dari
perdjamuan itu dan keluar ketaman
istana, sedangkan Haman tinggal
hendak memohon kehidupannja kepada
permaisuri Ester, sebab ia sudah
mengerti, bahwa dari pihak radja
bentjana atas dirinja sudah diputuskan.
8 Ketika radja kembali kedalam ruang
perdjamuan dari taman istana, Haman
sudah tersungkur pada katil, tempat
Ester berbaring. Maka kata radja:
"Ia masih djuga mau menggagahi
permaisuri disini, dalam rumahku
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sendiri?" Kata itu baru keluar sadja
dari mulut radja, maka orang sudah
menudungi muka Haman.
9 Harbona, salah seorang sida2 jang
hadir dihadapan radja, berkata: "Didekat
rumah Haman kebetulan berdirilah
penggantungan setinggi limapuluh
hasta, jang telah disediakan Haman
untuk Mordekai ini, jang sudah melapor
akan keselamatan baginda." Maka titah
radja: "Gantunglah dia padanja!"
10 Lalu Haman digantung pada
penggantungan, jang telah
ditegakkannja untuk Mordekai.
Amarah radja lalu padam.
1 Pada hari itu djua radja Xerxes
mengaruniakan kepada permaisuri
Ester rumah Haman, pelawan orang2
Jahudi itu. Mordekai diperkenankan
menghadap radja, sebab Ester telah
memberitahukan apanja Mordekai itu.
2 Maka radja mentjabut tjintjin
mohor dari djarinja, jang telah
diambilnja kembali daripada
Haman, lalu menjerahkannja kepada
Mordekai.Adapun Ester mengangkat
Mordekai atas rumah Haman.

8
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lagi Ester angkat bitjara
dihadapan radja, menjembah kakinja,
menangis dan memohon kasihan,
supaja bentjana serta makar, jang telah
direntjanakan Haman, orang Agag,
lawan orang2 Jahudi, ditangkiskan.
4 Radja mengundjuk tongkat
keemasannja kepada Ester. Maka
Ester bangkit dan berdiri dihadapan
radja,
5 (8-4) seraja berkata: "Sekiranja
berkenan pada baginda dan hamba
sungguh mendapat kasihan dihadapan
baginda dan sekiranja usul ini dapat
diterima baik oleh baginda dan hamba
ini menjenangkan bagi baginda, baiklah
ditarik kembali surat rantjangan Haman
bin Hamedata, orang Agag itu, jang telah
ditulisnja untuk membinasakan orang2
Jahudi disemua wilajah baginda!"
6 (8-4) Sebab bagaimana gerangan
hamba dapat memandang bentjana jang
menimpa bangsa hamba, serta melihat
kebinasaan kaum hamba sendiri?"
7 Radja Xerxes lalu berkata kepada
permaisuri Ester serta kepada Mordekai,
orang Jahudi itu: "Adapun aku sudah
mengaruniakan kepada Ester rumah
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Haman dan dia sendiripun sudah
kugantungkan pada penggantungan,
oleh sebab ia mengedangkan tangannja
kepada orang2 Jahudi.
8 Nah, sekarang kamu boleh menulis
kepada orang2 Jahudi itu, apa jang
kamu pandang baik, atas nama radja
dan memeteraikannja dengan tjintjin
mohor radja. Sebab tulisan,jang ditulis
atas nama radja dan jang dimeteraikan
dengan tjintjin mohor radja, tidak dapat
ditarik kembali."
9 Pada waktu itu djuga dipanggillah para
djurutulis radja, pada tanggal duapuluh
tiga bulan ketiga, jaitu bulan Siwan.
Lalu ditulislah sekadar perintah Mordekai
seputjuk surat kepada orang2 Jahudi
dan kepada para satrap, para adipati
serta para penguasa wilajah, dari India
sampai Kusj-seratus duapuluh tudjuh
wilajah dan kepada tiap2 wilajah dalam
tulisannja sendiri dan kepada tiap2
bangsa dalam bahasanja sendiri, dan
kepada orang2 Jahudipun dalam tulisan
dan bahasanja sendiri.
10 Surat2 itu, jang tertulis atas nama
radja Xerxes dan jang dimeteraikan
dengan tjintjin mohor radja, dikirimkan
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dengan bentara berkuda, jang
menunggangi kuda2 pos keradjaan dari
perkudaannja.
11 Didalamnja radja memberikan idjin
kepada orang2 Jahudi dikota manapun
djua, untuk berhimpun hendak membela
hidupnja dan untuk menumpas,
membunuh dan membinasakan semua
orang bersendjata dari tiap2 bangsa dan
wilajah, jang mau menjerang mereka,
termasuk anak dan isterinja, dan djuga
untuk merampasi harta-milik mereka.
12 Hal itu harus terdjadi pada hari
jang satu dan sama djua disemua
wilajah radja Xerxes, jaitu pada tanggal
tigabelas bulan keduabelas, jakni
bulan Adar. a Adapun naskah surat
itu sebagai berikut: b "Radja Agung
Xerxes kepada para satrap seratus
duapuluh tudjuh wilajah dari India
sampai Kusj, kepada para adipati
wilajah serta kepada semua orang,
jang mengusahakan kepentingan kami,
salam! c Banjaklah orang, jang setelah
sangat dihormati oleh kelimpahan
kebaikan hati para dermawan, lalu
mendjadi tinggi hati. Mereka tidak hanja
berusaha berdjahat terhadap bawahan
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kami sadja, tetapi merekapun, sebab
tidak dapat menanggung kekenjangan
itu, berusaha mengantjam para
dermawannja. d Demikianlah mereka
tidak hanja melenjapkan rasa terimakasih dari tengah2 manusia sadja,
tetapi merekapun membesarkan dirinja
dengan kemegahan orang, jang tidak
tahu akan jang baik, sambil menjangka,
dapat lepas daripada pembalasan jang
bentji akan jang djahat dari Allah, jang
mengawasi segala sesuatu. e Sering
djuga banjaklah dari antara orang,
jang diserahi kekuasaan, turut bersalah
terhadap darah jang tak berdosa atas
adjakan sahabat2, jang dipertjajai
urusan perkaranja dan demikian
mereka terdjerumus olehnja kedalam
malapetaka, jang tak terpulihkan.
f Sebab dengan tipu muslihat hati
busuknja mereka telah memperdajakan
kelurusan para penguasa jang utuh.
g Orang usah melihat sadja: betapa
banjaknja kelaliman dikerdjakan oleh
waba penguasa jang tak pantas,
bukannja dalam kisah2 kuno, jang tadi
kami kemukakan, melainkan didepan
kaki kamu sendiri. h Dan lagi, dalam
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waktu jang akan datang, untuk semua
orang kami hendak mengusahakan
keradjaan itu tanpa kekatjauan dalam
perdamaian, i dengan mengadakan
perubahan2 dan mengadili apa sadja
jang datang dihadapan mata kami
dengan kemurahan jang sewadjarnja.
k Demikianpun Haman bin Hamedata,
orang Makedonia, jang sebenarnja
se-kali2 tidak berdarah Parsi dan
sebetulnja berdiri djauh dari kebaikan
hati kami, hanja bertamu pada kami,
l dan mendapatkan perikemanusiaan,
jang kami taruh terhadap setiap
bangsa, sedemikian rupa hingga ia
disebut bapak kami dan disembah
oleh semua orang, sebagai orang jang
menduduki tempat kedua pada tachta
keradjaan. m Tetapi karena ia tidak
dapat menanggung pangkat tinggi itu,
maka ia berichtiar merebut keradjaan
dan njawa kami. n Dengan tipu-daja,
jang ber-liku2 tjaranja, ia meminta,
supaja Mordekai, penjelamat kami
dan jang di-mana2 berdjasa baik,
serta Ester, penjerta dalam martabat
keradjaan kami jang tak bertjela,
bersama dengan seluruh bangsa mereka
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dibinasakan. o Dengan tjara demikian ia
mengira dapat menjendirikan kami dan
mengalihkan penguasaan Parsi ketangan
orang Makedonia. p Tetapi kami sendiri
mendapati, bahwa orang2 Jahudi, jang
oleh sidurdjana keparat diuntukkan
bagi penumpasan, bukan pendjahat
adanja, melainkan diperintahkan oleh
hukum jang paling adil, q dan bahwa
mereka adalah anak Jang Mahatinggi,
Allah Mahaagung dan hidup, jang untuk
kami serta nenek-mojang kami telah
memimpin keradjaan dalam keadaan
jang paling teratur. n Maka kamu
berbuat baik dengan tidak menggunakan
surat, jang dikirimkan Haman bin
Hamedata itu, r sebab orang jang telah
mengerdjakan itu, sudah digantung pada
tiang bersama dengan seisi rumahnja
didekat pintu -gerbang Susa, sungguh
hukuman jang setimpal, jang segera
ditimpakan Allah jang mahakuasa atas
dirinja. s Naskah surat ini hendaklah
kamu tempelkan didepan umum disemua
tempat untuk membiarkan orang2 Jahudi
itu hidup menurut hukumnja sendiri
dan untuk membantu mereka, sehingga
mereka dapat menangkis orang,
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jang pada hari kesesakan itu akan
menjergap mereka, jaitu pada tanggal
tigabelas bulan keduabelas, jakni bulan
Adar. t Sebab Allah jang mahakuasa
telah membuat hari itu daripada hari
bertjelaka untuk bangsa terpilih itu
djadi hari sukatjita bagi mereka. u
Adapun kamu sendiri, orang Jahudi,
hendaklah kamu bersama dengan hari2
raja peringatanmu merajakan djuga hari
chusus itu dengan perdjamuan2 besar,
supaja hari tersebut, sekarang maupun
kemudian, bagi kamu dan bagi orang2
Parsi jang baik hati, mendjadi hari
keselamatan, sedangkan bagi orang2
jang mengadang kamu, djadi suatu
peringatan akan kebinasaan. v Tiap2
kota, dan pada umumnja, tiap2 wilajah
jang tidak berbuat menurut titah ini,
akan dihantjurkan tanpa kenal ampun,
dengan tombak dan api, sampai untuk
selamanja bukan sadja mendjadi tempat
jang tidak dimasuki orang, tetapi djuga
tempat kebentjian bagi binatang2 buas
dan unggas!"
13 Adapun naskah surat itu, jang
diuntukkan akan diumumkan di-masing2
wilajah, dimaklumkan kepada segala
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bangsa, supaja orang2 Jahudi pada hari
itu siap untuk membalas dendam kepada
seteru2 mereka.
14 Para bentara berkuda, jang
menunggangi kuda2 pos keradjaan,
ber-gegas2 keluar dengan ter-gopoh2
karena titah radja. Hukum itupun
dimaklumkan dipuri Susa.
15 Tetapi Mordekai keluar dari hadapan
radja dengan pakaian keradjaan, kain
merah-ungu dan putih lenan, dan
dengan tadjuk besar keemasan dan
kampuh dari kain kapas, jang berwarna
merah-bungur. Seluruh kota Susa lalu
bersorak-sorai dan bersukaria.
16 Untuk orang2 Jahudi adalah hanja
tjahaja, sukatjita, kesukaan dan seri
sadja.
17 Dan di-tiap2 wilajah dan kota,
kemanapun djua titah radja serta
hukumnja sampai, ada sukatjita dan
kesukaan untuk orang2 Jahudi serta
djamuan dan hari besar. Maka banjaklah
dari kaum negeri masuk Jahudi, sebab
mereka didjatuhi gemetar kepada
orang2 Jahudi.
1 Dalam bulan keduabelas, jaitu
bulan Adar, pada tanggal tigabelas,

9
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bilamana titah radja serta hukumnja
mulai berlaku, jakni pada hari seteru2
orang Jahudi berharap akan menguasai
mereka, terdjadilah kebalikannja:
orang2 Jahudi malah menguasai para
pembentjinja!
2 Dalam semua wilajah radja Xerxes
orang2 Jahudi berhimpun di-kota2nja
dan mengedangkan tangannja
kepada orang, jang telah berusaha
membentjanai mereka. Tiada seorang
djuapun dapat bertahan terhadap
mereka, sebab gemetar kepada mereka
telah mendjatuhi sekalian bangsa.
3 Para penguasa wilajah, para satrap,
adipati dan pegawai radja menjokong
orang2 Jahudi, sebab gemetar kepada
Mordekai telah mendjatuhi mereka itu.
4 Mordekai kan orang jang penting
dalam istana dan kemasjhuran namanja
sampai kesemua wilajah. Dengan
sesungguhnja Mordekai itu bertambah
besar.
5 Adapun orang2 Jahudi memukul
semua seteru mereka dengan
pedang terhunus, suatu pembunuhan
dan pembinasaan. Dan mereka
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memperlakukan para pembentjinja
sesuka hati.
6 Dipuri Susa sadja orang Jahudi
membunuh limaratus orang.
7 Ikut terbunuh: Parsandarta, Dalfon,
Aspata,
8 Porata, Adalja, Aridata,
9 Parmasjta, Arisai, Aridai, Jezata,
10 jaitu kesepuluh anak Haman bin
Hamedata, pelawan orang2 Jahudi
itu. Tetapi untuk merampas tidaklah
dikedangkan tangannja.
11 Pada hari itu djuga djumlah orang
jang terbunuh dipuri Susa sampai
kepada radja.
12 Maka kata radja kepada permaisuri
Ester: "Dipuri Susa orang2 Jahudi
sudah membunuh serta membinasakan
limaratus orang dan djuga kesepuluh
anak Haman. Tetapi apa gerangan sudah
diperbuat mereka di-wilajah2 keradjaan
jang lain? Nah, apakah permohonanmu?
Sudah dikaruniakan kepadamu djuga!
Dan apakah keinginanmu! Sudah
terdjadi pula!
13 Sahut Ester: "Sekiranja berkenan
pada baginda, hendaknja esok djuga
dikaruniakan kepada orang2 Jahudi,
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apa jang hari ini diperbuat mereka
menurut hukum. Dan hendaknja majat
kesepuluh anak Haman itu digantung
pada penggantungan itu!"
14 Maka radja menitahkan, supaja
demikian diperbuat. Hukum itu lalu
dimaklumkan di Susa dan kesepuluh
anak Haman digantung.
15 Demikianpun orang2 Jahudi di
Susa berhimpun pula pada tanggal
empatbelas bulan Adar, dan mereka
membunuh tigaratus orang di Susa.
Tetapi untuk merampas tidaklah
dikedangkan tangannja.
16 Adapun orang2 Jahudi lainnja, jang
tinggal di-wilajah2 keradjaan, berhimpun
untuk membela hidupnja, memperoleh
kesentosaan daripada seteru2nja dan
mereka membunuh tudjuhpuluh tudjuh
ribu orang dari antara pembentjinja.
Tetapi untuk merampas tidaklah
dikedangkan tangannja.
17 Itu terdjadi pada tanggal tigabelas
bulan Adar, tetapi pada tanggal
empatbelas mereka beristirahat dan
merajakan hari itu sebagai hari
perdjamuan dan sukatjita.
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orang2 Jahudi di Susa, jang
berhimpun pada tanggal tigabelas dan
empatbelas, beristirahat pada tanggal
limabelas dan merajakan hari itu sebagai
hari perdjamuan dan sukatjita.
19 Karena itu orang2 Jahudi
dipedusunan, jang mendiami kota2
terbuka, merajakan tanggal empatbelas
bulan Adar dengan kesukaan,
perdjamuan dan perajaan dan dengan
ber-kirim2an hadiah, sedangkan jang
tinggal dalam kota2 merajakan hari
gembira itu dengan sukatjita dan dengan
ber-kirim2an hadiah pada tanggal
limabelas bulan Adar.
20 Mordekai mentjatat peristiwa2 tadi
dan mengirimkan surat kepada semua
orang Jahudi, jang tinggal di-wilajah2
radja Xerxes, baik jang dekat maupun
jang djauh.
21 Ia menetapkan bagi mereka, bahwa
saban tahun tanggal empatbelas bulan
Adar dan tanggal limabelas bulan itu
djuga harus dirajakan,
22 sekedar hari2, waktu orang2 Jahudi
memperoleh kesentosaan daripada
seteru2nja, dan sekedar bulan, waktu
bagi mereka dukatjita berubah djadi
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sukatjita dan hari berkabung djadi
hari raja. Hari2 itu harus dibuatnja
mendjadi hari perdjamuan dan sukatjita,
ber-kirim2an hadiah dan pembagian
sedekah kepada fakir miskin.
23 Adapun orang2 Jahudi menjambut,
apa jang sudah mulai diperbuatnja
dan tentang hal mana Mordekai sudah
menulis kepada mereka sbb.:
24 "Haman bin Hamedata, orang Agag,
pelawan semua orang Jahudi, sudah
bermaksud membinasakan orang2
Jahudi dan ia sudah membuang "pur",
jaitu undi, akan menggemparkan serta
membinasakan mereka.
25 Tetapi ketika perkara itu
sampai kehadapan radja, maka
radja menetapkan setjara tulisan,
bahwa makar durdjana, jang telah
dirantjangkan lawan orang2 Jahudi itu,
dikembalikan keatas kepalanja sendiri
dan ia digantung pada penggantungan
itu bersama dengan anak2nja.
26 Karena itu hari2 tadi disebut "hari2
Purim", sesuai dengan kata "pur".
Karena itupun sekedar surat tadi dan
sekedar apa jang telah mereka sendiri
lihat dan jang mendatangi mereka,
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orang2 Jahudi menetapkan
dan menjambut bagi dirinja sendiri, bagi
keturunannja dan bagi mereka jang
akan masuk pada mereka, tanpa dapat
dihapus lagi, bahwasanja saban tahun
orang akan merajakan kedua hari tadi,
menurut bunji surat itu, pada tanggal
tersebut.
28 Turun-temurun hari2 itu harus
diperingati dan dirajakan oleh setiap
marga, setiap wilajah dan setiap kota.
Maka hari2 Purim itu tak akan sampai
lenjap dari tengah2 orang Jahudi dan
ingatannja tak akan berachir pula pada
keturunan mereka.
29 Permaisuri Ester binti Abihailpun
menulis surat dengan segala
kekuasaannja untuk mengukuhkan
surat kedua tadi.
30 Surat itu dikirimkan kepada semua
orang Jahudi didalam seratus duapuluh
tudjuh wilajah keradjaan Xerxes, sebagai
bukti perdamaian dan kesetiaan,
31 untuk menetapkan hari2 Purim itu
pada tanggalnja, sebagaimana telah
ditetapkan bagi mereka oleh Mordekai,
orang Jahudi itu, serta oleh permaisuri
Ester, dan seperti mereka sendiri

Ester 9.32–10.3
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sudah menetapkan bagi dirinja sendiri
serta keturunannja perihal puasa dan
ratapnja.
32 Suruhan Ester itu menetapkan
peraturan Purim dan itu ditulis dalam
kitab.
1 Radja Xerxes membebani
daratan dan pulau2 dilaut dengan
kerdja rodi.
2 Segala perbuatannja jang gagahperkasa maupun surat kebangsaan
Mordekai, dengan mana ia ditinggikan
oleh radja, bukankah kesemuanja itu
tertulis dalam kitab tawarich para radja
Media dan Parsi?
3 Sebab Mordekai, orang Jahudi itu,
adalah orang kedua sesudah radja
Xerxes. Ia terpandang dikalangan
orang2 Jahudi dan orang kesajangan
saudara2nja jang banjak itu, karena ia
mengusahakan kemakmuran kaumnja
serta mengurus kesedjahteraan seluruh
bangsanja. a Mordekai berkata: "Itu
terdjadi oleh Allah! b Sebab aku ingat
akan impian, jang telah kulihat tentang
peristiwa2 itu. Daripadanja tiada satupun
jang tak terdjadi, c entah sumber ketjil
jang mendjadi sungai, entah tjahaja

10

Ester 10.3
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jang ada, ataupun matahari dan air
banjak itu. Sungai itu ialah Ester, jang
dipernikah oleh radja dan didjadikan
permaisuri. d Adapun kedua naga itu
ialah aku dan Haman. e Bangsa2 itu
ialah orang jang bersepakat hendak
membinasakan nama orang2 Jahudi.
f Bangsaku ialah Israil, jang berseru
kepada Allah dan diselamatkan. Tuhan
telah menjelamatkan umatNja dan
Tuhan telah merenggut kita dari segala
malapetaka itu. Allah telah membuat
tanda2 dan keadjaiban besar, jang
belum pernah terdjadi di-tengah2
bangsa2 kafir. g Sebenarnja Allah
telah menentukan dua nasib, jang satu
untuk umat Allah dan jang satu lagi
untuk segala bangsa kafir. h Kedua
nasib itu datang pada saat dan waktu
dan hari keputusan dihadapan Allah
dan pada segala bangsa. i Maka Allah
ingat akan umatNja dan memberikan
hak kepada pusakaNja. k Hari2 dalam
bulan Adar, jakni tanggal empatbelas
dan limabelas bulan itu akan mendjadi
bagi mereka, turun-temurun dan
selamanja, hari2 himpunan, sukatjita
dan kesukaan dihadapan Allah ditengah

Ester 10.3
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umatNja Israil". 1 Dalam tahun keempat
pemerintahan Ptolomaios dan Kleopatra,
Dositejos, jang menurut keterangannja
adalah seorang imam dan Levita, serta
Ptolomaios, anaknja, membawa surat ini
mengenai Purim, jang dikatakannja aseli
dan diterdjemahkan oleh Ptolomaios,
salah seorang penduduk Jerusjalem.

Ayub
1 Dinegeri

'Us adalah seorang-orang
jang bernama Ijob. Orang itu sutji
dan lurus hati lagi takut akan Allah serta
mendjauhkan diri daripada jang djahat.
2 Padanja dilahirkan tudjuh putera dan
tiga puteri.
3 Adapun miliknja ialah tudjuh ribu
ekor domba, tiga ribu ekor unta, lima
ratus pasang sapi dan lima ratus keledai
betina dan amat banjaklah budaknja.
Orang itu adalah orang jang lebih besar
diantara semua orang Timur.
4 Putera2nja lazimnja pergi berpesta
bergilirganti dirumah masing2, maka
mereka menjuruh undang saudari2nja
pula untuk makan-minum bersama
mereka.
5 Bila rangkaian pesta2 tadi sudah
diachirinja, maka Ijob mengundang
mereka untuk disutjikan dan esok pagi2
benar ia bangun, lalu mempersembahkan
kurban2 bakar sekadar djumlah mereka
sekalian. Sebab Ijob berkata dalam
hatinja: mungkin anak2ku berdosa

1

Ayub 1.6–11

2

dan mengutuk Allah dalam hatinja.
Demikianlah Ijob berbuat tiap2 kali.
6 Nah, terdjadilah pada suatu hari anak2
Allah datang menghadap Jahwe dan
Setanpun muntjul di-tengah2 mereka.
7 Maka Jahwe berkata kepada Setan:
"Engkau datang darimana?" Djawab
Setan kepada Jahwe, katanja: "Dari
berkeliling diatas bumi dan ber-djalan2
disana."
8 Lalu Jahwe bersabda kepada Setan:
"Adakah engkau menaruh perhatian
pada hambaKu Ijob; bahwasanja tiada
seorang djuapun diatas bumi sesutji,
selurus hati lagi setakut akan Allah dan
jang mendjauhkan diri daripada jang
djahat seperti dia?".
9 Sahut Setan kepada Jahwe, katanja:
"Adakah Ijob takut akan Allah dengan
tidak se-mena2?
10 Bukankah Engkau sudah mempagari
dirinja dan rumah serta segala miliknja
berkeliling? Pekerdjaan tangannjapun
sudah Kauberkati dan ternaknja
berkerumun ditanah!
11 Tetapi datangkanlah tanganMu dan
usiklah semuanja jang ada padanja,

Ayub 1.12–16

3

nistjaja ia akan mengutuk Engkau
dihadapanmu."
12 Maka bersabdalah Jahwe kepada
Setan: "Baiklah, segala miliknja
diserahkan ketanganmu; hanja
atas dia sendiri djanganlah engkau
mendatangkan tanganmu." Setan lalu
pergi dari hadapan hadirat Jahwe.
13 Pada suatu hari para putera-puterinja
sedang makan dan minum anggur
dirumah kakak sulung mereka.
14 Maka datanglah seorang pesuruh
kepada Ijob, katanja: "Sapi2 sedang
membadjak dan keledai2 betina
merumput disampingnja.
15 Tetapi orang2 Sjaba menjerbu dan
merampas mereka itu dan hamba2
ditewaskannja dengan mata pedang;
hanja saja sendirilah jang lolos untuk
mengabarkan kepada tuan".
16 Selagi orang itu bitjara, datanglah
orang lain mengatakan: "Api Allah
telah djatuh dari langit dan membakar
domba2 serta hamba2 dan mereka
dimakannja habis2; hanja saja sendirilah
jang selamat untuk mengabarkan
kepada tuan."

Ayub 1.17–21
17 Selagi

4

orang itu bitjara, datanglah
orang lain lagi mengatakan: "Orang2
Chaldai dengan tiga pasukan menjergap
unta2 dan merampasnja dan hamba2
ditewaskannja dengan mata pedang;
hanja saja sendirilah jang lolos untuk
mengabarkan kepada tuan."
18 Selagi orang itu bitjara, datanglah
orang lain pula mengatakan: "Puteraputeri tuan sedang makan minum
anggur dirumah kakak sulung mereka.
19 Dengan se-konjong2 datanglah
angin ribut dari sebelah sana gurun
dan mendjeramah keempat pendjuru
rumah itu. Maka rumah itu merobohi
orang2 muda itu dan tewaslah mereka;
hanja saja sendirilah jang selamat untuk
mengabarkan kepada tuan."
20 Ijob lalu berdiri dan menjobek
pakaiannja, mentjukur kepadanja lalu ia
rebah ditanah bersudjud.
21 Katanja: "Dengan telandjang aku
sudah keluar dari pangkuan ibuku
dan dengan telandjang pula aku akan
kembali kedalamnja. Jahwe telah
memberi, Jahwe telah mengambil;
terpudjilah nama Jahwe!"

Ayub 1.22–2.5
22 Dalam

5

se-gala2nja itu Ijob tidak
berdosa dan tidak mengatakan sesuatu
jang kurang pantas terhadap Allah.
1 Nah, terdjadilah pada suatu hari,
anak2 Allah datang menghadap
Jahwe dan Setanpun muntjul di-tengah2
mereka hendak menghadap Jahwe pula.
2 Maka Jahwe bersabda kepada Setan:
"Engkau datang darimana?" Djawab
Setan kepada Jahwe, katanja: "Dari
berkeliling diatas bumi dan ber-djalan2
disana".
3 Lalu Jahwe bersabda kepada Setan:
"Adakah engkau menaruh perhatian
pada hambaKu Ijob, bahwasanja
tiada seorang djuapun sesutji, selurus
hati lagi setakut akan Allah dan jang
mendjauhkan diri daripada jang djahat
seperti dia?" Dan iapun masih berpegang
pada kedjudjurannja, walaupun engkau
menghasut Aku melawan dia untuk
membinasakannja tanpa alasan".
4 Sahut Setan kepada Jahwe, katanja:
"Kulit akan ganti kulit! Segala sesuatu,
jang dimiliki manusia, diberikannja akan
ganti njawanja.
5 Tetapi datangkanlah tanganMu dan
usiklah tulang2 dan dagingnja sendiri;

2

Ayub 2.6–11

6

nistjaja ia akan mengutuk Engkau
dihadapanMu".
6 (2-5) Maka bersabdalah Jahwe
kepada Setan: "Baiklah, ia terserah
ketanganmu: hanja sadja sajangkanlah
njawanja".
7 Maka Setan pergi dari hadapan hadirat
Jahwe dan ia menimpakan tjatjar kepada
Ijob dari telapak kaki sampai kepada
tengkoraknja.
8 Ia mengambil sekeping beling untuk
ber-garuk2, duduklah ia didalam debu.
9 Maka isterinja berkata kepadanja:
"Adakah engkau tetap berpegang pada
kedjudjuranmu? Kutukilah Allah lalu
matilah!"
10 Tetapi sahutnja kepadanja: "Seperti
omongan perempuan bodoh kaubitjara.
Kita sudah menerima jang baik2 dari
Allah, dan jang buruk2 tiadakah kita
terima?" Dalam se-gala2nja itu Ijob
tidak berdosa dengan bibirnja.
11 Ketiga kawan Ijob mendengar perihal
semua bentjana jang telah mendatangi
dirinja, maka mereka datang, masing2
dari tempat kediamannja, jaitu Elifaz dari
Teman, Bildad dari Sjuah dan Sofar dari
Naamah. Dan mereka bersepakat pergi

Ayub 2.12–3.6

7

hendak menjatakan turut berdukatjita
kepadanja dan melipur dia.
12 Ketika mereka mengangkat matanja
dari kedjauhan, mereka tidak mengenali
dia. Maka mereka menangis ter-olong2.
Lalu mereka masing2 menjobek
pakaiannja dan menaburkan debu atas
kepalanja.
13 Mereka duduk didekatnja ditanah,
tudjuh hari tudjuh malam lamanja
dan tiada seorangpun mengutjapkan
sepatah kata djua kepadanja. Sebab
mereka melihat, bahwa amat besarlah
penderitaannja.
1 Kemudian Ijob membuka mulutnja
dan mengutuk hari kelahirannja.
2 Ijob angkat bitjara dan berkata:
3 Binasalah hari, aku ini telah
dilahirkan, hendaknja ia menolak anak
laki2 diperkandungkan!
4 Biarlah hari itu mendjadi kekelaman,
djangan ia dihiraukan Allah diatas sana,
dan djanganlah atasnja terbit tjahaja!
5 Ia dituntut hendaknja oleh kelam dan
gelap, biarlah awan tebal mendudukinja
dan ia dikedjutkan gerhana!
6 Malam itu biar disentak oleh silamnja,
djangan ia menggabungkan dirinja

3

Ayub 3.7–14
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dengan hari tahun, kedalam djumlah
bulan djanganlah ia termasuk!
7 Lihatlah, malam itu madjirlah
hendaknja, djanganlah sorak gembira
menjertainja!
8 Biarlah ia dikutuki para pengutuk laut,
jang tersedia menjerampahi Leviatan!
9 Biar silamlah bintang2 diniharinja, dan
hendaknja ia menantikan terang jang
tidak berada, djanganlah ia memandang
bulu mata fadjar!
10 Karena ia tidak menutup pintu
rahim bagiku, dan bagi mataku tidak
menjembunjikan kepajahan.
11 Mengapa tidak matilah aku sedjak
rahim, dan tidak tewas semendjak aku
keluar dari kandung?
12 Mengapa sepasang lutut menjambut
daku, dan untuk apa dua tetek, jang
dapat kususu?
13 Hata maka sekarang aku berbaring
dan beristirahat, tertidur, maka aku
mengaso
14 bersama dengan para radja dan
penasihat negeri, jang telah membangun
istana bagi dirinja;

Ayub 3.15–24
15 atau

9

aku seperti para penguasa, jang
memiliki emas, dan memenuhi rumahnja
dengan perak;
16 atau selaku anak guguran jang
tersembunji aku tidak berada, laksana
baji jang tidak melihat terang.
17 Disana para pendjahat menghentikan
asutannja, disana mengasolah mereka,
jang kehabisan tenaganja.
18 Para tawanan tiada bersusah, tidak
mendengar suara pengawas;
19 orang ketjil dan orang besar
terdapatlah disana, dan bebaslah budak
dari madjikannja.
20 Mengapa terang dianugerahkan
kepada orang jang pajah, kehidupan
kepada orang jang kepahitan hatinja,
21 jang menantikan maut tanpa
datang2nja, dan menggali men-tjari2nja
lebih dari harta karun,
22 jang bersukatjita atas nisannja,
bersukaria karena mendapat kubur;
23 kepada prija, jang tersembunji
djalannja, jang berkeliling disekati Allah?
24 Sebab akan ganti santapanku
datanglah keluh-kesahku, dan laungku
tertjurahlah seperti air.

Ayub 3.25–4.7
25 Apa

10

jang kutakuti telah mendatangi
diriku, dan aku ditimpa oleh apa jang
telah kuchawatirkan.
26 Tiada ketenteraman bagiku, maupun
istirahat, belum lagi aku mengaso, maka
datanglah gelisah.
1 Elifaz dari Teman angkat bitjara dan
berkata:
2 Pajahkah engkau, bila kepadamu
orang bertutur? Tetapi siapa gerangan
sanggup menahan perkataannja?
3 Lihat, banjaklah orang jang sudah
kauhadjar, tangan lemah jang sudah
kauteguhkan.
4 Orang jang tergelintjuh dibangkitkan
oleh tuturmu, lutut jang gojah
kaukukuhkan.
5 Kini engkau sendiri tertimpah dan
pajahlah engkau, terkenalah engkau
sendiri, lalu kau djadi gelisah!
6 Bukankah takwamu itu harapanmu,
kepertjajaanmu ialah sutjinja tingkahlakumu?
7 Ingatlah baik2: siapakah jang tanpa
bersalah djatuh binasa, dimanakah
musna orang jang lurus hatinja?

4

Ayub 4.8–17
8 Sebagaimana
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telah kulihat: mereka
jang mengolah jang djahat dan
menaburkan kepajahan, menuai itu pula.
9 Musnalah mereka dihadapan embusan
Allah, binasa dihadapan tiupan
murkaNja.
10 Aum singa dan raung anak singa dan
gigi singa muda ditjabut.
11 Singa tua binasa karena kekurangan
mangsanja, dan anak2 singa ditjeraiberaikan.
12 Diam2 wahju diturunkan kepadaku,
dan telingaku menangkap bisikannja
13 dalam angan2, hasil impian malam,
ketika tidur lelap mendjatuhi manusia.
14 Ketakutan menjergap diriku dan
kegentaran, dan geletar menggentarkan
tulangku;
15 suatu puputan mengusap wadjahku,
roma tubuhku meremang;
16 sesuatu berdiri -- rupanja tidak
kukenal -- suatu sosok tubuh didepan
mataku, sunji sepi! ...... maka suara
kudengar:
17 "Djudjurkah seorang manusia
dihadapan Allah, atau bersihkah seorang
didepan Pentjiptanja?

Ayub 4.18–5.5
18 Malahan

12

pada hambaNja Ia tidak
menaruh pertjaja, pada malaekatNjapun
dipersalahkanNja sesatan.
19 Betapa pula pada mereka jang
berumah tanah liat, jang beralaskan
debu; lekas daripada seekor gegat
mereka di-indjak2.
20 Antara pagi dan petang mereka
dibubuk, tanpa kenangan mereka djatuh
binasa se-lama2nja.
21 Bukankah tali-temali (kemah)nja
disentak, matilah mereka akibat
kekurangan kebidjaksanaan?"
1 Berseru sadjalah! Adakah orang
mendjawab kepadamu? dan kepada
siapa antara para sutji engkau hendak
berpaling?
2 Sebab sakit hati membunuh si bodoh,
dan si bodoh dimakan palaknja.
3 Aku sendiri telah melihat seorang
bodoh berakar, tetapi tiba2 kediamannja
dimakan ulat.
4 Tetapi djauhlah anak2nja dari
pertolongan, dihantjurkan dipintu
gerbang dan tiada pembebas.
5 Panenannja dihabiskan orang jang
lapar, dan dari kerandjang2 dirampas

5

Ayub 5.6–13

13

si perkasa, kekajaannja ditangkap
perangkap.
6 Sebab bukannja dari debulah terbit
malapetaka, kepajahan tiada tumbuh
dari tanah,
7 melainkan manusialah, jang
melahirkan kepajahan, sebagaimana
anak2 Resjef tinggi terbangnja.
8 Tetapi akan daku: aku mau berpaling
kepada Allah, dan kepada Allah
menghadapkan perkaraku.
9 Ia pentjipta karja besar2 jang
tak terselami, keadjaiban2 jang tak
tepermanai,
10 Ia menurunkan hudjan diatas muka
bumi, dan mengirimkan air keatas
perladangan.
11 Untuk mendjundjung orang2 jang
hina, dan agar orang2 berkabung amat
berbahagia,
12 maka Ia membatalkan rentjana
orang2 jang litjik, sehingga tangan
mereka tidak berbuat sesuatu jang
berguna.
13 Ia menangkap orang2 bidjak dalam
kelitjikannja, hingga ter-gopoh2lah
nasihat orang2 pintar busuk.

Ayub 5.14–22
14 Pada

14

siang hari mereka menemukan
gelap, dan tengah hari mereka me-raba2
laksana dimalam hari.
15 Ia menjelamatkan si papa dari
pedang mulutnja, dan dari tangan orang
perkasa.
16 Maka ada harapan bagi si hina, dan
kelaliman mesti mengatupkan mulutnja.
17 Sesungguhnja, berbahagialah orang
jang dihadjar Allah! Djangan menolak
siasat Jang Mahakuasa!
18 Sebab sungguhpun Ia melukai,
namun Iapun membebat, Ia memalu,
namun tanganNja menjembuhkan djua.
19 Enam kali Ia menjelamatkan dikau
dari kesusahan, dan jang ketudjuh
kalinja, maka jang djahat tiada menimpa
dirimu.
20 Dari maut engkau ditebusNja dalam
patjeklik, dan dari kekuatan dalam
perang.
21 Terhadap tjambuk lidah engkau
terlindung, dan tak perlu engkau takut
akan binasa, bila datang.
22 Pembinasaan dan kelaparan dapat
kautertawakan, terhadap margasatwa
tak perlu engkau takut.

Ayub 5.23–6.4
23 Sebab

15

dengan batu diladangpun
engkau berdjandji, dan margasatwa
berdamai denganmu.
24 Kemahmu kaurasakan aman-sentosa,
dan bila penggembalaan kaukundjungi,
nistjaja tiada seekorpun hilang.
25 Banjaklah keturunanmu jang akan
kaulihat, dan seperti rumput diladanglah
tunasmu.
26 Dan masih bergaja engkau sampai
kekubur, seperti berkas tertimbun pada
waktunja.
27 Lihat, itulah jang telah kami selidiki,
memang demikian adanja! Dengarkanlah
dan mudah2an itu menguntungkan
bagimu!
1 Ijob angkat bitjara dan berkata:
2 Ah, sekiranja sedih hatiku betul2
ditimbang, dan segala tjelakaku bersama
ditaruh diatas neratja!
3 Tetapi lebih beratlah itu daripada
pasir dilaut, karena itu kata2ku kurang
tertimbang.
4 Sebab anak-panah Jang Mahakuasa
(tertantjap) dalam diriku, jang ratjunnja
mesti diminum hatiku, dan serangan2
Allah melelahkan diriku.
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Ayub 6.5–13
5 Meringkikkah

16

keledai liar
diperumputan, atau menguakkah
sapi dimuka makanannja?
6 Termakankah barang tawar-hampar
tanpa garam, atau adakah rasanja putih
telur itu?
7 Seleraku enggan mendjamah, apa
jang merupakan makanan sakitku.
8 Ah, semoga terkabullah
permohonanku, dan Allah
menganugerahkan apa jang kuharapkan.
9 Allah kiranja menghantjurkan daku,
hendaknja Ia menarik kembali tanganNja
daripadaku dan melenjapkan daku!
10 Nistjaja inilah masih mendjadi
pelipurku dan sorak soraiku dalam derita
bengis, jakni: aku tidak menjembunjikan
sabda Sang Kudus.
11 Apa gerangan kekuatanku, hingga
aku boleh berharap, untuk apa gerangan
memperpandjang hidupku?
12 Adakah kekuatanku bagaikan batu
kuatnja, atau tubuhku itu dari perunggu?
13 Pada diriku sendirikah sokonganku,
bukankah selamat dienjahkan
daripadaku?

Ayub 6.14–23
14 Barang

17

siapa menolak kasihan
kepada sesamanja, ia melepaskan
ketakutan akan Jang Mahakuasa.
15 Seperti anak sungai saudara2ku
mengetjewakan, laksana palung2
anak-sungai jang mengering;
16 air keruhnja datang dari es, pabila
saldju mentjair ditepinja.
17 Tetapi pada waktunja mereka
kekeringan dan didiamkan, pada
musim panas mereka dihapuskan dari
tempatnja.
18 Kafilah2 menjimpang dari djalannja,
lalu masuk gurun dan djatuh binasa.
19 Kafilah dari Tema memasang
matanja, iringan2 dari Sjeba menanti2kannja.
20 Harapan mereka terketjewakan
mereka datang kesana dan ke-malu2an.
21 Demikianlah kamu sekarang
bagiku adanja, melihat sesuatu jang
mengedjutkan kamu ketakutan.
22 Adakah aku berkata: Berilah
aku sesuatu, dan dari kekajaanmu
berhadiahlah untuk kepentinganku?
23 lepaskanlah aku dari tangan musuh,
dan dari tangan para adikara tebuslah
aku?

Ayub 6.24–7.3
24 Adjarlah

18

aku dan aku akan diam, dan
apa salahku, njatakanlah kepadaku!
25 Mana kata2 jang lurus dapat
menjakiti, tetapi apakah diketjam
tjelaanmu?
26 Bermaksudkah kamu mengetjam
bitjara belaka, dan melulu anginkah
kata2 orang jang kehilangan akalnja?
27 Bahkan atas jatim-piatupun kiranja
kamu membuang undi, dan kawanmu
kiranja kamu perdagangkan!
28 Ajuh, sudilah berpaling kepadaku,
ber-hadap2an tentu aku tiada
membohong!
29 Sudi berbalik, djanganlah lalim, sudi
berbalik, hakku masih ada!
30 Kelalimankah diatas lidahku,
atau langitanku tidakkah mampu
membedakan tjelaka?
1 Bukankah dinas pradjurit ada pada
manusia dibumi, bukankah hidupnja
seperti hidup seorang berkuli?
2 Seperti budak, jang merindukan
teduh, seperti kuli, jang mesti
menantikan upahnja,
3 demikian pusakaku ialah bulan2 jang
tidak berguna, dan beberapa malam
kepajahan diuntukkan bagi diriku.
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Ayub 7.4–12
4 Sedang
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aku berbaring, aku berkata
pada diriku: "Bila aku akan bangun", dan
pabila hari petang, maka kenjanglah aku
dengan gelisah hingga dinihari.
5 Dagingku berpakaian kuman dan
kudis menutup kulitku, itu mengerut dan
petjah.
6 Tjepat daripada anak-torak hari2ku
melintas dan lenjaplah tanpa harapan.
7 Ingatlah Engkau, bahwa senafas
sadjalah umur hidupku, mataku takkan
melihat kebahagiaan lagi.
8 Tidak lagi aku akan dipandang mata
pengawasku, bila mataMu diarahkan
kepadaku, maka aku tiada lagi.
9 Awan lenjap dan berlalu, demikian
siapa, jang turun kepratala, tiadalah
muntjul kembali.
10 Tak akan ia kembali kerumahnja,
kediamannjapun tidak akan
mengenalinja pula.
11 Karenanja aku tidak mengekangi
mulutku, dalam ketjemasan hatiku aku
mau bitjara, dan berkeluh-kesah dalam
kepahitan batinku.
12 Adakah aku ini laut atau raksasa
lautan, maka Engkau menempatkan
pendjagaan terhadap diriku?

Ayub 7.13–20
13 Apabila
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aku berkata: "Aku akan
dilipur tempat-tidurku, dan randjangku
akan menolong tanggung susahku",
14 maka aku Kautjemaskan dengan
impian2, dan dengan beraneka chajal
Engkau mengedjutkan daku,
15 sehingga aku lebih suka ditjekik,
lebih menjukai maut daripada membela
diriku.
16 Namun itu kutolak, walau aku
tiada hidup se-lama2nja. Djangan
mengganggu diriku! Sebab hanja
anginlah hari2ku.
17 Apa gerangan manusia itu, maka
Engkau mementingkannja, maka Engkau
menaruh perhatian kepadanja,
18 sampai setiap pagi ia Kautilik, dan
setiap saat Engkau mentjobainja?
19 Masih berapa lama tidak
Kaupalingkan pandanganMu daripadaku,
tidak Kaubiarkan aku menelan air
ludahku.
20 Sekiranja aku berdosa, Engkau
diapakan, Pengawas manusia, mengapa
aku ini Kaudjadikan sasaran bagiMu,
dan mengapa bagiMu aku mendjadi
keberatan?

Ayub 7.21–8.8
21 Mengapa
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Engkau tidak menanggung
kedurhakaanku, dan tidak melalui
kesalahanku? Sebab lekaslah aku
berbaring dalam debu, dan aku akan
Kautjari, tetapi aku tiada lagi.
1 Bildad dari Sjuah angkat bitjara dan
berkata:
2 Berapa lamakah engkau masih
bertutur demikian, dan angin ribut sadja
bitjara mulutmu?
3 Mungkinkah Allah memutar-balikkan
hukum, atau Jang Mahakuasa
melantjungkan keadilan?
4 Djika putera2mu telah berdosa
terhadapNja, maka mereka
diserahkanNja kepada kedurhakaannja
sendiri.
5 Seandainja engkau mentjari Allah,
dan bermohon kepada Jang Mahakuasa,
6 kalau engkau murni dan lurus hati,
nistjaja kini engkau dianugerahiNja, dan
Ia akan memulihkan rumah si djudjur.
7 Sebenarnja kesedjahteraanmu jang
lampau hanja ketjil, tetapi besar
sekalilah (kesedjahteraan) jang datang,
8 Bertanjalah kepada angkatan jang
lalu, dan renungkanlah pendapat
nenek-mojangnja!
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Ayub 8.9–17
9 Sebab
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kita, jang lahir kemarin, tiada
berpengetahuan, karena hanja suatu
bajang2lah hari2 kita diatas bumi.
10 Bukankah mereka itulah jang
dapat mengadjar engkau dan bitjara
kepadamu. oleh sebab kata2nja keluar
dari pahamnja?
11 Adakah diluar paja itu tumbuh
kumpai, dan kertjut tumbuh diluar air?
12 Malahan, bila itu sedang masih
berkuntjup disentak, maka kekeringan
sebelum segala rumputan.
13 Demikianlah nasib semua, jang
melupakan Allah, dan demikian putuslah
harapan si fasik.
14 Kepertjajaannja laksana benang, dan
kejakinannjalah sarang labah2.
15 Bila ia bersandarkan rumahnja, maka
itu takkan bertahan, bila ditjengkamnja,
maka itu tidak berdiri tegak.
16 Dengan berair penuh ia berdiri
didepan matahari, dan tunas2nja
mendjalar kesegenap kebunnja;
17 pada timbunan batu akar2nja
men-djalin2, dan hiduplah ia di-tengah2
batu.

Ayub 8.18–9.5
18 Tetapi

23

apabila ia ditjabut daripada
tempatnja, maka ia menjangkal dia:
melihat engkau aku tidak pernah!
19 Lihat, busuklah ia didjalan, dan dari
debu tumbuhlah jang lain.
20 Sungguh, Allah tidak pernah menolak
orang jang sutji, dan tak pernah
menjangga tangan si durdjana.
21 Ketawa masih dapat memenuhi
mulutmu, dan sorak-sorai (meliputi)
bibirmu.
22 Malu akan dikenakan pada para
pembentjimu, dan kemah para pendjahat
akan lenjap.
1 Ijob angkat bitjara dan berkata:
2 Dengan sesungguhnja aku tahu
demikianlah adanja, bagaimana manusia
gerangan benar terhadap Allah?
3 Sekiranja ia mau ber-bantah2
denganNja, maka dari seribu kali, satu
kalipun ia tidak dapat memberikan
djawab kepadaNja.
4 Bidjaksanalah hatiNja dan kuasalah
tenagaNja, siapa dapat nekad
terhadapNja, lalu selamat?
5 Ia memindahkan gununggemunung tanpa diketahui mereka, Ia
membalikkannja dalam murkaNja.
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Ayub 9.6–15
6 Ia
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menggeser bumi dari tempatnja,
sehingga tiang2nja bergojang.
7 Ia bertitah kepada matahari, supaja
djangan terbit, dan Ia memeteraikan
bintang2 berkeliling.
8 Sendirian Ia telah membentangkan
langit, dan Ia telah mendjedjak
gelombang2 laut.
9 Ia mentjiptakan bintang Biduk dan
bintang Belantik, Bintang Kartika dan
bintang Pari.
10 Ia pentjipta karja besar2 jang
tak terselami, keadjaiban2 jang tak
tepermanai.
11 Lihatlah, Ia berlalu diatasku dan
tidak kulihat, Ia melintas dan Ia tidak
kuketahui.
12 Kalau Ia merampas, siapa gerangan
menghalangiNja, siapa gerangan akan
berkata: "Apakah jang Kauperbuat itu?"
13 Allah tidak menarik kembali
murkaNja, kepadaNja tunduklah para
pembantu Rahab.
14 Dan aku inikah akan mendjawab
kepadaNja, memilih kata2 melawan Dia?
15 Malahan seandainja aku benar,
tidak dapat djuga aku mendjawab,

Ayub 9.16–23
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melainkan kasihanlah mesti kupinta
kepada Hakimku.
16 Andaikan aku berseru dan Iapun
mendjawab, tidak pastilah djuga aku, Ia
menghiraukan permohonanku.
17 Dialah jang mentjakup aku dalam
angin ribut, dan membanjakkan lukaku
tanpa alasan.
18 Ia tidak membiarkan daku bernafas,
sebab Ia mengenjangkan daku dengan
kepahitan.
19 Kalau mengenai kekuatan: Dialah
jang perkasa, kalau mengenai
pengadilan: siapatah dapat mendakwa
Dia?
20 Djika aku ada benar, maka aku
dihukum mulutku sendiri, sutjilah aku,
Iapun menjalahkan daku.
21 Sutjilah aku! Aku tidak menghiraukan
hidupku sendiri, aku membuang sadja
njawaku!
22 Semuanja adalah satu dan sama;
maka aku berkata: "Jang sutji maupun
jang djahat dibinasakanNja!"
23 Apabila bandjir tiba2 membunuh,
maka Ia mentjemoohkan gelisah orang2
jang tidak bersalah.

Ayub 9.24–33
24 Negeri
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diserahkan ketangan si djahat,
muka para hakimnja ditudungiNja. Kalau
bukan Dia, siapa lagi?
25 Hari2ku berlalu lebih tjepat daripada
pelari, lenjap tanpa melihat jang baik;
26 mereka melintas seperti sampan
kertjut, laksana radjawali jang melajang
diatas mangsanja.
27 Djika aku berkata: "Keluh-kesahku
mau kulupakan, aku mau mengubah air
muka dan bermuka riang",
28 maka aku mesti takut akan segala
deritaku, sebab aku tahu, bahwa aku
tidak Kaubebaskan.
29 Andaikan aku bersalah, untuk apa
gerangan sia2 aku ber-pajah2!
30 Adakah aku akan membasuh diriku
dengan saldju, dan dengan air abu
membersihkan tanganku?
31 Maka Engkau mentjemplungkan daku
dalam lumpur, sehingga pakaiankupun
muak akan daku.
32 Sebab Ia bukan manusia seperti
aku, sehingga dapat kudjawab, dan
ber-sama2 menghadap pengadilan.
33 Antara kami berdua tiada wasit
hendak menaruh tangan atas kami
berdua,

Ayub 9.34–10.7
34 untuk
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mendjauhkan tjambukNja
daripadaku, hingga aku tidak dikedjutkan
kedahsjatanNja.
35 Namun aku mau bitjara dan tidak
menakutiNja, sebab demikianlah aku
tiada didalam hatiku sendiri.
1 Sudah muaklah aku akan
hidup, maka keluh-kesahku mau
kulampiaskan, mau berbitjara aku dalam
kepahitan hatiku.
2 Aku mau berkata kepada Allah:
"Djangan aku Kausalahkan,
beritahukanlah kepadaku, sebab
apa aku Kaulawan?
3 Adakah manfaatnja bagiMu, mengerasi
aku, membuang karja tanganMu, dan
merelai rentjana para pendjahat?
4 Mata kedagingankah ada padaMu,
atau melihatkah Engkau seperti manusia
melihat?
5 Adakah hari2Mu seperti hari2 insan,
atau tahun2Mu seperti tahun2 manusia,
6 maka Engkau men-tjari2 kesalahanku,
dan menjiasati dosaku,
7 meskipun Engkau tahu, bahwa
aku tidak bersalah, dan seorangpun
tidak dapat melepaskan (daku) dari
tanganMu?
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Ayub 10.8–15
8 Aku
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telah dibentuk dan ditjiptakan
tanganMu, seluruhnja berkeliling, dan
engkau membinasakan daku?
9 Ingatlah, bahwa Engkau telah
membuat aku dari tanah liat, dan
mengembalikan daku djadi debu!
10 Bukankah seperti susu aku
Kautuangkan, dan seperti kedju aku
Kaukentalkan?
11 Engkau mengenakan padaku kulit
dan daging, dan dengan tulang dan saraf
aku Kausungkit.
12 Hidup Kauanugerahkan kepadaku,
dan penjelenggaraanMu mendjagai
njawaku.
13 Tetapi inilah Kausembunjikan
dalam hatiMu, aku tahu, bahwa inilah
Kaurentjanakan:
14 bila aku berdosa, nistjaja aku
Kauawasi, dan dari kesalahanku aku
tidak Kaubebaskan.
15 Djika aku berdjahat, wai aku ini!
djika aku djudjur, aku tidak berani djuga
mengangkat kepalaku, aku ini jang
kekenjangan malu dan kegenangan
deritaanku!

Ayub 10.16–11.3
16 Dan
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bila aku berdiri tegak, maka
seperti singa aku Kau-buru2 dan kembali
aku Kaudahsjatkan.
17 Lalu Kaubaharui serangan2Mu lawan
daku, dan murkaMu kepadaku berlipat
ganda, bala berganti bala!
18 Mengapa gerangan Engkau
mengeluarkan daku dari rahim, maka
aku mati dengan tidak dilihat mata,
19 se-olah2 tidak pernah ada aku ini,
dari tubuh ibu terus dibawa kekubur.
20 Bukan sedikitlah hari hidupku,
djauhilah aku, agar aku boleh sedikit
beria,
21 sebelum aku pergi untuk tidak
kembali, kenegeri kegelapan dan
kekelaman,
22 kenegeri jang silam seperti bajang2
kekelaman, jang tanpa sinar tjahaja dan
seperti malam buta suramnja".
1 Sofar dari Naamah angkat
bitjara dan berkata:
2 Masakan, si tjerewet takkan menerima
balasan! Ataukah orang benar karena
petah lidahnja?
3 Masakan, bualmu itu akan
membungkam orang! Bolehkah
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Ayub 11.4–11
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engkau memper-olok2 dengan tidak
dipermalukan?
4 Engkau berkata: "Murnilah
pengadjaranku, dan bersihlah aku
dihadapanMu."
5 Tetapi bila Allah mau bitjara, membuka
bibirNja terhadapmu,
6 dan mempermaklumkan rahasia2
kebidjaksanaan kepadamu -- karena
keadjaibanlah itu bagi kearifan -maka engkau ketahui, Allah malahan
membuat engkau lupa akan sebagian
kesalahanmu.
7 Maukah engkau mendugai kedalaman
Allah, atau menjelami kesempurnaan
Jang Mahakuasa?
8 Apa gerangan lebih tinggi dari langit -apakah akan kauperbuat? -- lebih dalam
dari pratala - apakah kauketahui? 9 lebih pandjang ukurannja dari bumi,
dan lebih luas dari lautan?
10 Sungguh, itu berlalu dan Ia
memingitnja, dan Ia membuatnja
terlupa; siapa dapat mengembalikannja?
11 Sebab Ia kenal akan orang penipu,
dan Iapun melihat kedjahatan dan
sungguh memperhatikannja.

Ayub 11.12–20
12 Djuga
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si kepala angin mendjadi
bidjak, dan si manusia didjinakkan
seperti anak kuda belang.
13 Hendaklah engkau mengarahkan
hatimu, dan menadahkan tanganmu
kepadaNja.
14 Djika ada kedjahatan melekat pada
tanganmu, buanglah itu, djanganlah
kelaliman tinggal didalam kemahmu,
15 maka boleh kauangkat mukamu
tanpa tjela, dan engkau akan berteguh
dan tak usah takut2.
16 Malahan, engkau akan melupakan
kepajahanmu, dan ingat kepadanja
seperti akan bandjir jang sudah lalu.
17 Akan benderanglah hidupmu melebihi
siang hari, dan gelap-gulita laksana
fadjar (menjingsing).
18 Dan engkaulah aman-sentosa karena
ada harapan, dan dengan rasa malu
engkau akan tidur dengan tenang.
19 Dan bila engkau beristirahat, seorang
tiada jang mengedjutkan, dan banjak
orang akan mentjari kerelaanmu.
20 Tetapi mata para pendjahat akan
pudar, setiap perlindungan lenjap
daripada mereka, dan harapannja ialah:
menghembuskan nafas terachir.

Ayub 12.1–8
1 Ijob

32

angkat bitjara dan berkata:
kamu itu rakjat,
dan bersama dengan kamu matilah
kebidjaksanaan!
3 Akupun dapat berpikir seperti kamu,
aku tidak terbelakang daripadamu; siapa
gerangan tidak tahu barang sematjam
itu?
4 Tertawaan bagi sahabatnjalah aku
ini, jang berseru kepada Allah, supaja
didjawab; tertawaanlah si sutji murni.
5 "Hina bagi orang tjelaka!", menurut
pikiran orang jang tidak terganggu,
"pukulan lagi bagi orang jang kakinja
tergelintjir"!
6 Tetapi aman-sentosalah kemah
para perkosa, dan amanlah mereka
jang merangsang Allah, sebab, itu
didatangkan Allah dengan tanganNja
sendiri.
7 Bertanjalah pada hewan, mereka akan
mengadjari kamu, dan kepada unggas
diudara, mereka akan memberikan
penerangan kepadamu.
8 Atau kepada tumbuh2an diladang,
itu akan mengadjarimu, dan kepadamu
akan bertjeritalah ikan2 laut.

12

2 Sungguh2,

Ayub 12.9–18
9 Siapa
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gerangan diantara semuanja
itu tidak tahu, bahwa itu dikerdjakan
tangan Allah.
10 Didalam tanganNjalah nafas segala
hajat, dan njawa segala insan.
11 Bukankah telinga mengudji pidato,
seperti langitan mengetjap makanan?
12 "Kebidjaksanaan ada pada orang2
ubanan, dan pada umur landjut
pengertian!"
13 Tetapi pada Dialah kebidjaksanaan
dan perkasaan, hanja Dialah jang
memiliki nasihat dan pertimbangan.
14 Djika Ia merobohkan, maka itu tidak
dibangun kembali, djika Ia mengurung
seseorang, maka ia tidak diloloskan lagi.
15 Djika Ia menahan air, maka itu
kekeringan, djika Ia melepaskannja,
maka itu membalikkan bumi.
16 PadaNja ada kekuatan dan kearifan,
padaNja bergantunglah orang jang sesat
maupun jang menjesatkan.
17 Ia membuat bodohlah penasihat
negeri, dan tolollah para hakim.
18 Ia melepaskan ikat para radja, dan
mengenakan tjawat pada pinggangnja.

Ayub 12.19–13.2
19 Ia
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menjuruh para imam berdjalan
dengan tidak berkasut, dan menurunkan
para pelajan baitullah.
20 Ia mentjabut fasih mulut dari jang
pandai, dan mengambil pertimbangan
dari orang2 ubanan.
21 Ia menumpahkan keaiban atas
para bangsawan, dan melepaskan
ikat-pinggang para gagah-perkasa.
22 Ia mengumbut rahasia2 dari gelap,
dan kekelaman dibimbingNja keluar
keterang.
23 Ia meninggikan bangsa2, lalu
membinasakannja, ia meluaskan kaum2,
lalu melenjapkannja.
24 Ia mentjabut akal dari para kepala
bangsa, dan membuatnja berkelana
digurun jang tak ada djalannja,
25 hingga mereka menggerajang dalam
kegelapan tanpa tjahaja, dan mereka
dibuatnja ber-tatih2 laksana pemabuk.
1 Sungguh, semuanja itu telah
dilihat mataku, didengar telingaku
dan dipahaminja.
2 Apa jang kamu ketahui, kuketahui
djuga, aku tidak terbelakang daripada
kamu.
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Ayub 13.3–13
3 Namun,
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aku mau berbitjara dengan
Jang Mahakuasa, dan suka membela
diriku terhadap Allah.
4 Tetapi tukang obatlah kamu itu, dukun
bohonglah kamu sekalian!
5 Sekiranja kamu mau berdiam sadja,
maka kebidjaksanaanlah itu bagimu!
6 Dengarkanlah bantahanku,
perhatikanlah pembelaan bibirku!
7 Demi Allahkah kamu mengatakan
jang tidak benar, dan bagiNja kamu
berbohong?
8 Maukah kamu berpihak padaNja, atau
bersipeguam bagi Dia?
9 Baikkah djadinja dengan kamu, kalau
kamu diperiksaNja, maukah kamu
mempermainkan Dia, seperti manusia
dipermainkan orang?
10 Ia akan menjiksakan kamu dengan
siksaan, djika kamu dengan sembunji2
memihak.
11 Tidakkah keagunganNja
mengedjutkan kamu, dan tidakkah
kamu didjatuhi kedahsjatanNja?
12 Ingat2anMu adalah pepatah2 abu,
lapis utar2mu dari tanah liat!
13 Tutup mulut! Aku mau berbitjara,
apapun djua mendatangi diriku!

Ayub 13.14–22
14 Dagingku
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kuambil diantara gigiku,
dan aku mau membuang hidupku!
15 Sungguh, Ia boleh membunuh aku;
aku tidak menunggu, tetapi djalanku
hendak kubela!
16 Dan itulah akan selamatku, sebab
seorang fasik tidak berani menghadap
hadiratNja.
17 Dengarkanlah dengan saksama
tuturku, dan perhatikanlah
keteranganku!
18 Lihatlah, aku mau mengatjarakan
dengan adil, sebab aku tahu, bahwa aku
benar.
19 Siapa mau bersengketa dengan
daku? Maka aku mau berdiam dan
binasa.
20 Tetapi dua hal djanganlah Kauperbuat
padaku, maka aku tidak akan
menjembunjikan diriku terhadap
wadjahMu:
21 djauhkanlah tanganMu daripadaku,
dan kedahsjatanMu djangan
mengedjutkan daku;
22 lalu panggillah dan aku akan
berdjawab, atau biarlah aku bitjara dan
hendaklah Engkau berbalas.

Ayub 13.23–14.3
23 Berapa
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banjaknja kesalahan dan
dosaku? Beritahukanlah kepadaku
pelanggaran dan dosaku!
24 Mengapa wadjahMu Kausembunjikan,
dan aku Kauanggap sebagai musuhMu?
25 Maukah Engkau menggentari daun
jang diterbangkan angin, dan mengedjar
djerami jang sudah kering?
26 Karena Engkau menjurat jang pahit2
terhadapku, dan mempertanggungkan
kepadaku kesalahan2 masa mudaku,
27 dan Engkau memasang kakiku
dalam pasung, dan mendjagai segala
langkahku, dengan menandai telapak
kakiku.
28 Usanglah ia seperti kantung kulit,
laksana pakaian jang dimakan gegat,
jakni:
1 manusia jang dilahirkan dari
wanita, pendeklah masa hidupnja
dan kenjang akan gelisah;
2 seperti sekuntum bunga ia mekar dan
disabit, ia berlalu seperti bajang2 dan
tiada bertahan.
3 Atas orang serupa itulah Kaubuka
mataMu, dan dia Kauseret kedepan
pengadilanMu!
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Ayub 14.4–12
4 Siapa
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gerangan dapat mendatangkan
jang tahir dari jang nadjis? Tak seorang
djuapun!
5 Karena hari2nja sudah ditentukan,
dan bilangan bulan2nja padaMu
sudah ditetapkan, dan Engkau sudah
menentukan batas jang tidak dapat
dilaluinja,
6 maka palingkanlah pandanganMu
daripadanja, supaja ia beristirahat, dan
seperti buruh harian dapat menikmati
harinja!
7 Bagi pohon kan ada harapan, kalau
ditebang, masih dapat bertaruk dan
tidak berhenti bertunas.
8 Meskipun akarnja djadi tua dibumi,
dan tunggulnja mati ditanah,
9 namun segera air dirasainja, maka ia
bertunas, dan menumbuhkan ranting2
seperti tjangkokan.
10 Tetapi manusia jang mati, tiada
berdaja lagi, dan bila insan meninggal dimanakah ia?
11 Biarlah air lenjap dari laut, dan
sungai menguap sampai kering,
12 tetapi manusia jang sudah
menggeletak, takkan bangkit lagi,
sampai langit lenjap, ia tidak bangun

Ayub 14.13–19
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kembali. (mereka tak bangun lagi dari
tidurnja.)
13 Baiklah aku Kausimpan dalam
pratala, dan Kausembunjikan sampai
murkaMu sudah berlalu, serta
menentukan djangka waktu, supaja
Engkau lalu teringat kepadaku,
14 - orang mati dapatkah ia hidup
kembali? - nistjaja dalam segala hari
dinasku aku akan berharap, sampai
datanglah pemetjatanku.
15 Engkau lalu akan memanggil dan
akupun akan mendjawab kepadaMu, dan
Engkau akan merindukan pekerdjaan
tanganMu,
16 maka dosa2ku tidak Kauhiraukan, pada hal sekarang langkah2ku Kaubilang
17 dan pelanggaranku dalam buli2
dimeteraikan, dan Engkau akan
menampal dosa2ku.
18 Sungguh, runtuhlah gununggemunung, dan wadaspun berubah
tempatnja,
19 air menghantjurkan batu2, dan
pasangnja menghanjutkan debu
bumi, demikianpun harapan manusia
Kautjabut.

Ayub 14.20–15.6
20 Engkau
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menggagahi dia se-lama2nja
dan pergilah ia, Engkaupun mentjatjati
romannja lalu menjuruh ia pergi.
21 Djika anak2nja mendjadi mulia,
itu tak diketahuinja, dan djika mereka
dihinakan, itu tak diperhatikannja,
22 hanja dalam tubuhnja sendiri ia
merasa sakit, hanja njawanja sendiri
berkabung.
1 Elifaz dari Teman angkat bitjara
dan berkata:
2 Dengan singkat akalkah orang bidjak
mendjawab, dan dengan angin timurkah
ia memenuhi sanubarinja;
3 ber-bantah2kah dengan kata2 jang
tak ada gunanja, dengan tutur jang tidak
berfaedah?
4 Dengan sesungguhnja, takwa
kauenjahkan, dan kauhentikan
sembahjang didepan Allah.
5 Sebab bitjaramu berguru pada
kesalahanmu, bahasa orang pintarbusuk kaupilih.
6 Engkau dihukum mulutmu sendiri,
bukannja aku, bibirmu sendiri naik saksi
atasmu.

15

Ayub 15.7–16
7 Engkaukah
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dilahirkan sebagai manusia
pertama, dan diperanakkan sebelum
bukit2?
8 Engkau pendengarkah dalam dewan
penasihat Allah, dan kebidjaksanaankah
kaurebut bagimu?
9 Engkau mengetahui apakah, jang
tidak kami ketahui, atau mengerti
apakah, jang melebihi kami?
10 Baik orang ubanan maupun aki2 ada
dikalangan kami, lebih kaja akan hari
daripada bapakmu!
11 Tidak tjukupkah bagimu
penghiburan2 Allah, maupun perkataan
manis jang ditudjukan kepadamu?
12 Betapa engkau terseret hatimu! Dan
mengapa matamu ber-kelip2
13 dengan melepaskan amarahmu
terhadap Allah, sedang mulutmu bitjara?
14 Masakan manusia murni, atau djudjur
orang jang dilahirkan wanita!
15 Sungguh, para sutjiNjapun tidak
dipertjajaiNja, dan surgapun tidak bersih
dimataNja,
16 betapa kurangnja lagi machluk kedji
dan busuk, jakni manusia jang minum
kelaliman bagaikan air!

Ayub 15.17–25
17 Aku
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hendak mengadjari engkau,
dengarkanlah aku, apa jang telah
kulihat, hendak kutjeritakan,
18 apa jang diberitahukan orang2 bidjak
dari nenek-mojangnja dengan tidak
disembunjikannja,
19 kepada mereka sadjalah tanah
diberikan, tak seorang asingpun
bertjampur-gaul dengan mereka:
20 "Sepandjang masa hidupnja si djahat
terus ber-pusing2, dan terbilanglah
tahun2 jang tersimpan bagi si adikara.
21 Kabar2 jang menggentarkan
mendengung ditelinganja, dan dimasa
aman-sentosa ia didatangi si pembinasa.
22 Ia tidak berharap, bahwa gelap akan
lenjap daripadanja, sebab ia tersimpan
bagi pedang.
23 Ia mengembara mentjari roti,
dimanapun terdapat, ia tahu, bahwa
telah tersedialah ia bagi sial hari
kegelapan.
24 Kesesakan dan kepitjikan
mengedjutkannja, dan menggagahinja
seperti radja jang siap untuk menjerang.
25 Sebab ia telah mengepalkan
tangannja lawan Allah, dan berani
menantang Jang Mahakuasa.

Ayub 15.26–33
26 Ia
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ber-lari2 melawan Dia dengan
tengkuk kedjang, dengan perisainja jang
padat.
27 Sebab ia melumasi mukanja dengan
lemak, dan mengoles pinggangnja
dengan gemuk.
28 Ia telah menduduki kota2 jang
dihantjurkan, rumah2 jang tidak didiami
lagi, jang njata diuntukkan mendjadi
puing2.
29 Tetapi ia tak akan mendjadi kaja
dan harta-bendanja tiada tetap, dan
bajang2nja tidak meliputi bumi.
30 Ia tak akan keluar dari kegelapan,
tunasnja dikeringkan panas-terik, dan
bunganja diterbangkan angin.
31 Djanganlah ia, tersesat, menaruh
harapan pada jang hampa, sebab itu
sia2 belaka.
32 Sebelum genaplah harinja
ranting2nja melaju, dan tiada
menghidjau lagi tunasnja.
33 Seperti pokok anggur Ia
menggugurkan buah mentahnja,
dan merontokkan bunga2nja seperti
pohon zaitun.

Ayub 15.34–16.7
34 Sebab
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tak suburlah gerombolan para
fasik, dan api makan habis kemah2
orang jang makan suap.
35 Jang mengandung kepajahan
melahirkan bentjana, dan rahimnja
membuntingkan penipuan."
1 Ijob angkat bitjara dan berkata:
2 Hal2 sematjam ini
seringlah kudengar, penghibur2
jang memajahkanlah kamu sekalian.
3 Masih ada achirnjakah tjakap angin
itu, atau apakah gerangan merangsang
dikau untuk menjahut?
4 Aku djuga dapat berbitjara seperti
kamu; sekiranja kamu dalam keadaan
jang sama dengan keadaanku, maka
aku melimpahi kamu dengan kata2 jang
indah, dan meng-geleng2kan kepalaku
atas kamu.
5 Kiranja aku akan memberi hati
kepadamu dengan mulutku, dan kasihan
mengendalikan bibirku.
6 Tetapi kalau aku bitjara, deritaku
tidak berhenti, kalau aku berdiam, apa
gerangan mundur dariku?
7 Sekarang, aduh, Ia telah
memajahkan daku, seluruh kalanganku
menggelisahkan dan memegang aku,

16

Ayub 16.8–15
8 Ia
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bangkit djadi saksi lawan daku.
dan ber-hadap2an mendjawab dengan
fitnah.
9 Amarahnja men-tjabik2 dan
memusuhi aku, terhadapku ia
mengertak-kertakkan giginja. Lawan2ku
menadjamkan matanja terhadap aku,
10 mengangakan mulutnja lawan daku;
dengan hina menampar aku pada
rahangku, ber-sama2 bersepakat lawan
daku.
11 Allah menjerahkan daku kepada
orang2 jang lalim, dan mendjatuhkan
daku kedalam tangan para pendjahat.
12 Aku tadinja hidup aman-sentosa,
tiba2 aku dihalaukanNja, Ia menangkap
aku pada tengkukku dan memarap aku,
dan mendjadikan daku sasaran bagiNja.
13 Anak2-panahNja tertantjap
dikelilingku, tanpa kenal ampun Ia
menembusi buah pinggangku, dan
menuangkan empeduku ditanah.
14 Sekali2 Ia menobros aku, menjerbu
aku laksana lasjkar.
15 Aku telah mengenakan kain karung
pada kulit tubuhku, dan mengundjamkan
tandukku kedalam debu.

Ayub 16.16–17.3
16 Wadjahku
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merah karena tangisan,
dan bulu mataku ditudungi selubung
kelam,
17 kendati tiada kelaliman pada
tanganku, dan doaku sutji adanja.
18 Hai bumi, djangan menudungi
darahku, dan seruanku djangan
mendapat peristirahatan!
19 Sungguh, saksiku sudah ada disurga,
dan pembelaku ditempat jang tinggi.
20 Pengantaraku ialah teriakanku,
sedang mataku tiada mengantuk
didepan Allah,
21 agar itu memutus antara manusia
dan Allah, seperti manusia terhadap
temannja.
22 Sebab terbilanglah tahun2 jang akan
datang, lalu aku menempuh lorong jang
tidak memungkinkan orang kembali.
1 Patahlah nafas hidupku, hari2ku
sudah dipadamkan, melulu kubur
tinggallah bagiku.
2 Bukankah aku disertai edjekan, dan
mataku berdjaga karena rengusnja?
3 Pasanglah sendiri petaruhku padaMu,
siapa lain akan bertampar tangan
bagiku?

17

Ayub 17.4–12
4 Sebab
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hatinja Kaututup bagi
pengertian, maka itu mereka tiada
Kautinggikan.
5 "Untuk pembagian orang mengundang
teman-kawan, tetapi kaburlah mata
anak2nja sendiri."
6 (Demikian) aku didjadikan sindiran
orang banjak, laksana ludah aku ini bagi
wadjahnja.
7 Pudarlah mataku karena kepahitan,
dan laksana bajang2lah anggotaku
semuanja.
8 Orang2 lurus terperandjat karenanja,
dan orang jang tak bersalah beranglah
atas si fasik;
9 orang jang djudjur akan mengukuhi
djalannja, siapa jang tahir tangannja
akan bertambah kuat.
10 Tetapi kamu sekalian hendaklah
datang kembali, dan orang bidjak tiada
kudapat diantara kamu.
11 Hari2ku sudah berlalu menudju
kemaut, dan segala keinginan hatiku
digagalkan.
12 Mereka mau membuat malam djadi
siang dan daripada kegelapan (,katanja,)
dekatlah terang.

Ayub 17.13–18.5
13 Sungguh,
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harapanku ialah pratala
sebagai kediamanku, tilamku sudah
kubentangkan dalam kegelapan,
14 dan akupun sudah menjebut kubur
itu: Bapakkulah engkau, dan kuman2
itu: Ibuku dan saudari2ku.
15 Nah, dimana gerangan harapanku
sekarang, dan kebahagiaanku - siapa
gerangan pernah melihatnja?
16 Bersama akulah mereka turun
kepratala, dan sama2 masuk kedalam
debu!
1 Bildad dari Sjuah angkat bitjara
dan berkata:
2 Bilamana bitjaramu mau kaukekang,
berpikirlah dahulu, lalu kita mau
berbitjara.
3 Mengapa kami dianggap seperti
hewan, dan dipandang matamu sebagai
binatang?
4 Ah, engkau, jang me-ngojak2kan
dirimu dalam amarahmu, karena
engkaulah negeri itu mesti ditinggalkan,
dan wadas bergeser dari tempatnja?
5 Terang para pendjahat kan akan
dipadamkan, dan bunga api dapurnja
tidak akan memarak.

18

Ayub 18.6–16
6 Terang
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menggelap dalam kemahnja,
dan pelita penerangnja akan padam.
7 Kedjahatan membimbing langkah2nja,
tetapi ia didjatuhkan makarnja sendiri.
8 Sebab dengan kakinja ia tertangkap
djaring, dan diatas Iapunpun ia
berdjalan.
9 Randjau menangkap dia pada
tumitnja, dan iapun diikat djerat.
10 Dibawah tanah tersembunjilah
perangkap jang dipasang untuknja, dan
serlingpun tersedia baginja didjalan.
11 Kengerian2 mengedjutkan dia
berkeliling, dan membuntut dia
selangkah demi selangkah.
12 Kekuatannja akan kelaparan, dan
malapetaka berdiri pada sisinja.
13 Bala memakan kulitnja, dan
anggota2nja dilulur anak sulung maut.
14 Ia diseret dari kemahnja,
djaminannja, dan dihantar kepada
radja kedahsjatan.
15 Rumputan bertjampur aduk terletak
didalam kemahnja, belerang ditaburkan
diatas kediamannja.
16 Dibawah mengeringlah akar2nja,
ranting2nja diatas melaju.

Ayub 18.17–19.5
17 Kenangannja
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lenjap dari bumi, dan
nama tiada padanja dinegeri.
18 Daripada terang ia tertumbuk
kedalam kegelapan, dari bumipun ia
diusir.
19 Tiada pantjaran, tiada keturunan
baginja pada bangsanja, dan tiada orang
tertinggal dalam tempat2 kediamannja.
20 Atas hari naasnja terperandjatlah
orang2 dari Barat, dan orang2 dari Timur
disergap kedahsjatan.
21 Demikianlah nasibnja kemah si lalim,
dan kediaman orang2, jang tidak kenal
akan Allah.
1 Ijob angkat bitjara dan berkata:
2 Sampai bilamana kamu mau
menjakiti hatiku, dan meremukkan daku
dengan perkataan?
3 Sudah untuk sepuluh kalinja aku
kamu hinakan, dan tanpa malu kamu
mengerasi aku.
4 Sekiranja aku bersesat, dan
kesesatanku tetaplah padaku,
5 dan kamu sungguh2 boleh bermegah2 atas diriku, dan membuktikan
keaibanku lawan daku,

19

Ayub 19.6–14
6 maka
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ketahuilah, bahwa Allahlah jang
menjesatkan daku, jang melingkari aku
dengan djaringNja.
7 Lihatlah, bila aku berseru:
"kekerasan", maka djawaban tiada
kudapat, bila aku berteriak, maka tiada
peradilan.
8 Djalanku telah dipagariNja dan
itu tidak dapat kulintasi, kekelaman
dibentangkanNja diatas lorong2ku.
9 Kemuliaanku telah ditanggalkanNja,
dan lagi ia merebut mahkota dari atas
kepalaku.
10 Dari segala sudut Ia membongkar
aku dan aku lenjap, bagaikan pohon
harapanku direnggutNja.
11 Ia me-njala2kan murkaNja lawan
daku, dan menganggap aku sebagai
musuhNja.
12 Sudah tibalah pasukan2Nja
serempak, membuka djalanNja menudju
aku, dan mengepung kemahku.
13 Saudara2ku telah berdjauh
daripadaku, kenalan2ku sungguh
menghinakan daku;
14 Kaum kerabatku dan handai-tolanku
tidak datang lagi, aku telah dilupakan
orang2, jang menumpang dirumahku.

Ayub 19.15–23
15 Sahaja2ku
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memandang aku seperti
orang luaran, aku telah mendjadi asing
dimatanja.
16 Pelajanku kupanggil, tetapi ia tidak
menjahut, aku mesti bermohon padanja
dengan kata2 jang manis.
17 Nafasku telah memuakkan bagi
isteriku, dan aku berbau bagi saudara2
sekandungku.
18 Bahkan anak2pun menghinakan
daku, kalau aku berdiri, maka mereka
berpaling daripadaku.
19 Kini aku dikedjikan oleh orang2
kepertjajaanku, dan lawan daku berbalik
malahan orang2 jang kusajangi.
20 Tulang2ku melekat pada kulit
dagingku, dan dengan gigiku aku
menggigit kulitku sendiri.
21 Kasihanilah aku, ah, kasihanilah aku,
hai kamu sahabat2ku, sebab tangan
Allah telah menimpa diriku.
22 Mengapa kamu mau mengedjar aku
seperti Allah, dengan tidak kenjang2nja
dengan dagingku?
23 Ah, sekiranja kata2ku ditjatat, dan
sekiranja ditulis dalam buku;

Ayub 19.24–20.2
24 dengan
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besi pengukir dan penggurat
hendaknja mereka diukir pada wadas
untuk selamanja.
25 Aku tahu, bahwa Pembelaku hidup,
dan sebagai jang terachir akan bangkit
atas debu.
26 Dan apabila kulitku disojak dari
dagingku, maka sesudahnja aku akan
memandang Allah,
27 jang akan kupandang bagi diriku
sendiri, dan pabila aku telah melihatNja,
maka Ia tidak akan bermusuh lagi;
dalam pangkuanku hantjur-luluh buah
pinggangku.
28 Bilamana kamu berkata: "Betapa dia
hendak kami kedjar, dan alasan perkara
manapun kami dapati didalam dia",
29 maka takutilah pedang bagimu,
-- sebab murka ber-kobar2 lawan
kesalahan2 -- agar kamu tahu masih
ada peradilan.
1 Sofar dari Naamah angkat
bitjara dan berkata:
2 Karena inilah maka pikiranku
mendesak aku untuk mendjawab,
karena itu menggeloralah hatiku.

20

Ayub 20.3–11
3 Adjaran,
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jang mengaibkan daku,
mesti kudengar, tetapi roh didalam diriku
mengilhamkan djawaban.
4 Kenalkah engkau hal itu dari awalmula, semendjak Ia menaruh manusia
diatas bumi,
5 jakni sorak sorai para pendjahat
hanja sementara, dan keriangan si fasik
sekedjap mata sadja?
6 Meski tingginja melangit, dan
kepalanja menjentuh awan,
7 namun ia djatuh binasa selamanja
seperti beraknja sendiri, orang, jang
pernah melihatnja, akan bertanja:
"Dimanakah ia?"
8 Bagaikan mimpi ia melintas dan tak
terketemukan lagi, dan seperti chajal
malam ia dienjahkan.
9 Mata jang tadinja memandangnja,
tidak memandangnja lagi, dan ia tidak
dilihat lagi oleh tempat kediamannja.
10 Putera2nja mesti mengganti rugi
kepada orang2 miskin, dan anak2nja
harus mengembalikan hartanja.
11 Tulang2nja masih penuh tenaga
kemudaan, tetapi itu harus berbaring
sertanja didalam debu.

Ayub 20.12–20
12 Betul
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jang djahat itu sedap rasanja
pada mulutnja, ia meleburkannja
dibawah lidahnja,
13 ia menghematkannja dan tidak mau
melepaskannja, ia menahannja pada
langitannja;
14 tetapi makanannja berubah dalam
perutnja mendjadi bisa beludak
didalamnja.
15 Kekajaan sudah ditelannja, tetapi
harus dimuntahkannja, dikeluarkan oleh
Allah dari dalam perutnja.
16 Bisa beludak dihisapnja, ia dibunuh
lidah ular tedung.
17 Ia tidak mengenal lagi anak sungai
minjak, anak sungai madu dan susu.
18 Ia harus mengembalikan
perolehannja tanpa menelannja, ia
tidak akan menikmati keuntungan
pertukarannja.
19 Sebab ia menghantjurkan pondok
para papa, rumah dirampasnja dan tidak
dibangunnja;
20 sebab tidak pernah puaslah ia dalam
batinnja, maka kendati harta-bendanja
ia tidak akan lolos.

Ayub 20.21–29
21 Tiada
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sesuatupun luput dari
kelahapannja, dari itu kesedjahteraannja
tidak tetap.
22 Dalam kepenuhan kelimpahannja
ia akan disergap kelaparan, kepajahan
dengan segala hebatnja akan
mendatanginja.
23 Waktu ia hendak mengisi perutnja,
Ia melepaskan pidjar murkaNja lawan
dia, dan melampiaskan lawan dia njala
amarahNja.
24 Djika ia lari dari sendjata besi, maka
ia akan ditembus busur perunggu.
25 Dari punggungnja keluarlah lembing,
dan dari empedunja suatu kilat,
sementara kekedjutan mendatanginja.
26 Segala kegelapan sudah tersedia
baginja, ia dilulur suatu api, jang tidak
dinjalakan orang, buruklah djadinja bagi
jang ketinggalan dalam kemahnja.
27 Langitpun menjingkap kedjahatannja,
dan bumi bangkit lawan dia.
28 Hudjan lebat, jang terdjun pada
hari murkaNja, akan menghanjutkan
rumahnja.
29 Itulah nasib si djahat dari pihak Allah,
dan pusakanja dari diri Allah.

Ayub 21.1–10
1 Ijob
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angkat bitjara dan berkata:
dengan minat
tuturku, dan biarlah itu mendjadi pelipur
(bagiku).
3 Biarkanlah aku berbitjara, dan
setelah aku berbitjara, bolehlah engkau
mendajus.
4 Adakah aku bersusah karena
manusia, atau tanpa sebab hilangkah
kesabaranku?
5 Pandanglah aku, maka tertjengang2lah, dan taruhlah tangan
pada mulut(mu).
6 Djika aku ingat kepadanja, maka
aku terperandjat, dan kegentaran
menghinggapi dagingku.
7 Mengapa gerangan para pendjahat
hidup tetap, mendjadi tua dan
bertambah kuat?
8 Keturunan berdiri dihadapannja, dan
tunas mereka didepannja.
9 Rumah mereka adalah aman-sentosa,
tjambuk Allah tidak mendatangi mereka.
10 Lembu djantannja mendjantani
dengan tidak gagal, dan lembu betinanja
beranak tanpa keguguran.

21

2 Dengarkanlah

Ayub 21.11–18
11 Mereka
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menjuruh anak2nja keluar
bagaikan anak-domba, dan puteraputerinja berlompatan dengan riangnja.
12 Mereka membunjikan rebana dan
ketjapi, dan bersukaria dengan iringan
seruling.
13 Dengan bahagia mereka
menghabiskan hari2nja, dan dengan
tenteram turun kepratala.
14 Namun mereka berkata kepada
Allah: "Enjahlah daripada kami, kami
tidak suka mengenal djalanMu!
15 Siapa gerangan Jang Mahakuasa,
maka kami mesti mengabdi kepadaNja,
apa gunanja bagi kami, kalau Dia kami
sebut?"
16 Lihatlah, bukannja dalam tangannja
sendiri terletak kebahagiaan mereka!
Angan2 para pendjahat djauh
daripadaku!
17 Berapa kali pelita para pendjahat
padam, dan mereka didatangi bentjana,
waktu dalam amarahNja Ia membagi2kan kebinasaan?
18 Berapa kali sadja mereka mendjadi
seperti djerami bagi angin, dan laksana
sekam jang diterbangkan angin ribut?

Ayub 21.19–28
19 "Allah
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menjimpan malapetaka bagi
anak2nja!" Tetapi ia sendiri mesti dibalas
dan ia sendiri mesti mengalaminja!
20 Matanja sendiri mesti melihat piala
nasibnja, dan ia sendiri mesti minum
murka dari Jang Mahakuasa!
21 Sebab peduli apa ia akan rumahnja
nanti, bila djumlah bulan2nja sudah
diukur?
22 Adakah orang mengadjarkan
pengetahuan kepada Allah, kepada Dia,
jang mengadili jang lebih tinggi djuga?
23 Si Anu meninggal masih berdaja
penuh, dengan aman dan tenteram
sama sekali.
24 Penuhlah pahanja dengan lemak,
dan sumsum tulang2nja melimpah
lembabnja.
25 Tetapi orang lain meninggal dalam
kepahitan hati, dan kebahagiaan tidak
dinikmatinja.
26 Ber-sama2 mereka berbaring didalam
debu, dan kuman2 menudungi mereka.
27 Sungguh, aku mengetahui
angan2mu, dan ketjurigaan terhadapku,
jang kamu taruh.
28 Sebab kamu berkata: "Dimana
gerangan rumah pangeran itu, dan

Ayub 21.29–22.2
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dimanakah kemah, tempat tinggal orang
djahat itu?"
29 Belumkah kamu bertanja kepada
orang2 jang banjak bepergian, dan tidak
ketahuikah kamu umpama2nja jang
djitu!"
30 "Untuk hari bentjana si durdjana
diluputkan, pada hari murka mereka
dihantar!"
31 Tetapi siapa gerangan menggugat
ber-hadap2an tingkah-lakunja, dan
siapa membalas kepadanja apa jang
telah diperbuatnja?
32 Iapun dihantar kekuburan, dan orang
berdjaga atas tjandinja.
33 Ringanlah baginja gumpalan
lembah, semua orang berpawai
dibelakangnja. (dan orang jang tak
terbilang didepannja).
34 Bagaimana kamu mau melipur aku
dengan kata2 jang sia2? Djawabmu
ternjatalah bohong!
1 Maka Elifaz dari Teman angkat
bitjara dan berkata:
2 Bergunakah manusia bagi Allah?
Orang jang arif kan hanja berfaedah
untuk dirinja sendiri!
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Ayub 22.3–11
3 Kesukaan
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Jang Mahakuasakah engkau
djudjur adanja, atau beruntungkah Ia
kalau sutji djalanmu?
4 Adakah itu karena takwamu, kalau
kau diperingatkanNja dan beratjara
denganmu?
5 Tidak besarkah kefasikanmu, dan
kesalahanmu tidak berhinggakah?
6 Sebab setjara tak adil engkau telah
mengadai daripada saudara2mu, dan
menelandjangi orang telandjang;
7 tidak kauberi minum air orang jang
letih-lesu, dan rotipun kautolak kepada
jang kelaparan;
8 engkau telah merusakkan tanah si
miskin, supaja orang terkemuka tinggal
didalamnja.
9 Djanda2 telah kausuruh pergi
berhampa tangan, dan lengan jatimpiatu telah kaupatahkan.
10 Karena itulah djerat2 melingkari
dirimu, dan tiba2 kau dikedjutkan
kedahsjatan.
11 Terang telah menggelap, sehingga
engkau tidak dapat melihat, dan air bah
mengepohi dikau.

Ayub 22.12–20
12 Bukankah
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Allah itu lebih tinggi dari
langit? Lihatlah bintang semua, betapa
tingginja itu!
13 Maka engkau berkata: "Mengetahui
apa gerangan Allah itu, adakah Ia
menghakimi dengan menerusi awan
gelap?
14 Awan2 itu mendjadi lajah bagiNja
dan Ia tidak melihat, dan Ia berdjalan
berkeliling hanja ditjakrawala!"
15 Maukah engkau menurut djalan masa
purba, jang ditempuh kaum pendjahat,
16 jang disergap sebelum waktunja,
jang alasnja dikorok sungai,
17 dan jang berkata kepada Allah:
"Enjahlah daripada kami! dan: "Apakah
dapat diperbuat kepada kami oleh Jang
Mahakuasa?"
18 Padahal Dialah jang mengisi
rumah mereka dengan jang baik,
sedang mupakat para pendjahat djauh
daripadaNja.
19 Dan melihat mereka djatuh,
bersukatjitalah orang2 djudjur, dan
mereka diper-olok2 oleh jang tidak
bersalah:
20 "Sungguh, lawan kita sudah binasa,
sisanja sudah dimakan api!"

Ayub 22.21–29
21 Hendaklah
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berbaik denganNja
dan berdamailah, maka akan baiklah
hasilmu.
22 Terimalah adjaran dari mulutNja, dan
tjamkanlah sabdaNja dalam hatimu!
23 Djika engkau kembali kepada Jang
Mahakuasa dan merendahkan dirimu
djika engkau menghapus kelaliman dari
dalam kemahmu,
24 menganggap bidjih emas bagaikan
debu, dan emas Ofir laksana batu kelikir
diwadi,
25 maka Jang Mahakuasa mendjadi
bidjih emasmu dan perak terpilih
bagimu.
26 Lalu engkau boleh bersandar pada
Jang Mahakuasa, dan kepada Allah
bolehlah kauangkat mukamu.
27 Djika engkau berdoa kepadaNja,
maka Ia mendengarkan dikau, dan
nadar2mu akan kaubajar.
28 Djika engkau memutuskan sesuatu,
maka itu berhasil, dan terangpun akan
bersinar atas djalanmu.
29 Ia merendahkan keangkuhan si
tjongkak, tetapi Ia menolong orang jang
tunduk matanja.

Ayub 22.30–23.8
30 Allah
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membebaskan jang tidak
bersalah; hendaknja murnilah
tanganmu, nistjaja engkau dilepaskan.
1 Ijob angkat bitjara dan berkata:
2 Hari inipun keluh-kesahku
merontak; tanganNja kan menekan
berat atas pengaduhanku.
3 Ah, sekiranja aku tahu dimana
Dia kudapati, bagaimana aku sampai
kekediamanNja!
4 Nistjaja aku memperhadapkan
perkaraku kepadaNja, dan membantah
dengan hebatnja;
5 nistjaja aku mengetahui rumus
pembelaanNja, dan mengerti, apa jang
dikatakanNja kepadaku!
6 Maka adakah Ia dengan kuasaNja
jang hebat bersengketa dengan daku?
Ia tidak sebengis untuk mengenakannja
kepadaku!
7 Seorang lurus kan berperkara dengan
Dia, dan hakku akan kudapat untuk
se-lama2nja.
8 Tetapi djika aku pergi ke Timur, maka
Ia tidak ada disana, dan ke Barat, maka
aku tidak mendapatiNja;
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Ayub 23.9–17
9 djika
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aku mentjariNja di Utara, maka
Ia tidak kulihat, djika aku berbalik ke
Selatan, maka aku tidak memandangNja.
10 Namun Ia mengenal djalan jang
kutempuh; kalau Ia memeriksa aku,
nistjaja aku tampil seperti emas.
11 Kakiku telah mengikuti djedjakNja,
tanpa menjimpang, djalanNja kuturut,
12 dan perintah bibirNja tidak
kukesampingkan, melainkan sabda
mulutNja telah kusimpan dalam hatiku.
13 Tetapi djika Ia memilih sesuatu, siapa
gerangan akan menghalangiNja? Apapun
jang disukainja, itupun dilaksanakanNja
djuga.
14 Sebab Ia melangsungkan apa jang
diputuskan bagiku, seperti kebanjakan
keputusanNja.
15 Maka itu aku kekedjutan
dihadapanNja, makin aku ingat
makin gementarlah aku terhadapNja.
16 Sungguh, Allah menawarkan hatiku,
dan Jang Mahakuasa menggentarkan
daku.
17 Sebab aku diperdiamkan dihadapan
kegelapan, dan kekelaman menudungi
wadjahku.

Ayub 24.1–9
1 Mengapa
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djangka2 waktu tidak
disimpan Jang Mahakuasa, dan
orang2 setiawan tidak menjaksikan
hariNja?
2 Pembatasan dipindahkan orang
djahat, dan dirampasnjalah kawanan
serta gembala;
3 keledai jatim-piatu dibawanja lari,
lembu djanda digadaikannja.
4 Orang miskin didesak dari djalan,
semua orang papa dinegeri harus
bersembunji.
5 Lihatlah, seperti keledai liar dipadang,
mereka keluar kepekerdjaannja mentjari
nafkahnja, padang gurun mesti memberi
makanan bagi anak2nja.
6 Mereka memetik (gandum) diladang
si durdjana, dan kebun anggur si djahat
dirampas mereka.
7 Dengan telandjang mereka bermalam
tanpa pakaian, dan tiada selimut
melindung akan kedinginan.
8 Basah kujuplah mereka karena
hudjan lebat dipegunungan, dan karena
tiada tempat bernaung, maka wadas
didekapnja.
9 Anak jatim dirampas ladangnja, dan
rezeki si miskin digadai.
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Ayub 24.10–17
10 Mereka
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mesti pergi dengan
telandjang bulat, berkas2 harus
diangkutnja dengan lapar.
11 Diantara tembok tumpuan mereka
berteduh siang hari, dan dengan haus
mereka meng-indjak2 pengindjakan
anggur.
12 Dari dalam kota kedengaranlah
pengaduhan orang jang hampir mati,
djiwa kanak2 minta tolong, tetapi doanja
tidak dihiraukan oleh Allah!
13 Ada djuga orang jang menentang
terang, jang tidak mengakui djalanNja,
dan tidak tetap berada dilorongNja.
14 Sebelum fadjar si pembunuh bangun,
dan mematikan orang papa dan miskin,
si pentjuri meng-endap2 dimalam hari.
15 Mata orang berdjinah menantikan
sendja buta. ia berkata: "Tiada mata
melihat aku", dengan selubung ia
menutupi mukanja,
16 didalam gelap ia memasuki
rumah dengan keras. Pada siang hari
mengabungkan dirinjalah mereka, jang
tidak kenal akan terang.
17 Sebab bagi mereka sekalian terang
pagi adalah kekelaman, sebab mereka
biasa dengan kegentaran malam.

Ayub 24.18–25
18 Tjepatlah
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ia diatas permukaan
air; terkutuklah peladangan mereka
dinegeri, si pemampat tidak menaruh
hati pada kebun2 anggur.
19 Gurun pasir dan musim panas
menghisap air saldju, pratala menjeret
orang jang berdosa.
20 Maka ia dilupakan rahim, jang
membentuknja, namanja tiada teringat
lagi, dan demikianlah kelaliman
dipatahkan laksana pohon.
21 Sebab ia mentjampuri (urusan)
wanita mandul, jang tak melahirkan,
dan tidak pernah ia berbuat baik kepada
djanda.
22 Tetapi dengan kekuatanNja Allah
menjeret orang2 perkasa, Ia bangkit,
lalu tiada terdjamin lagi hidupnja.
23 Ia memberikan djaminan kepadanja
dan ia bersandarkan itu, namun mataNja
meng-amat2i djalannja.
24 Setelah ia ditinggikan sedjurus, lalu
tiada lagilah dia, ia bertekuk seperti
rumput masin, jang dikumpulkan, dan ia
disabit seperti udjung bulir2.
25 Djika tidak demikian halnja, siapa
gerangan mendustakan daku, dan
meniadakan tuturku?

Ayub 25.1–26.4
1 Bildad
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dari Sjuah angkat bitjara
dan berkata:
2 Kedaulatan dan kedahsjatan ada
padaNja, Ia mengadakan perdamaian
di-tempat2Nja jang tinggi.
3 Adakah pasukan2Nja terbilang, dan
atas siapakah tidak terbit tjahajaNja?
4 Bagaimana gerangan seorang
manusia djudjur adanja dihadapan Allah,
bagaimana gerangan murni seseorang
jang dilahirkan wanita?
5 Lihatlah, bulanpun tidak terang, dan
bintang2 tiadalah murni dihadapan
mataNja.
6 Betapa pula manusia, seekor kuman,
dan anak manusia, suatu ulat!
1 Ijob angkat bitjara dan berkata:
2 Alangkah baiknja engkau tahu
menopang orang jang tidak berdaja,
engkau sudah menjokong lengan, jang
tiada kekuatannja!
3 Alangkah bagusnja engkau menasihati
orang jang kurang kearifan, dan betapa
banjaknjalah hasil pengetahuanmu!
4 Tetapi kepada siapakah tertudju
tuturmu, dan semangat mana keluar
daripadamu?

25
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Ayub 26.5–14
5 Bajangan2
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gemetar dibawah air dan

penghuninja.
6 Serba telandjanglah pratala
dihadapanNja, dan tutuppun tak ada
bagi alam arwah.
7 Ia membentangkan langit berawan
diatas tubir raya, dan menggantungkan
bumi pada ketiadaan.
8 Air dibungkusNja dalam awan2Nja,
dengan tiada ter-petjah2 karena
beratnja.
9 Ia menjelubungi muka bulan purnama,
dan membeberkan awan2Nja diatasnja.
10 Ia menetapkan batas berlingkar
diatas muka air, sampai keperhinggaan
terang dan gelap.
11 Tiang2 langit bergontjang dan
terperandjat karena antjamanNja.
12 Dengan kekuatanNja Ia
menggelorakan samudera purba,
dengan kearifanNja ia menghantjurkan
Rahab.
13 Karena nafasNja langit disiangi,
setelah tanganNja menembusi naga jang
ladju.
14 Lihat, itulah hanja sebagian dari
kuasaNja, dan sedikit sadjalah jang kita

Ayub 27.1–9
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dengar. Tetapi geledek kekuatanNja,
siapa gerangan dapat memahaminja?
1 Lalu Ijob melandjutkan uraiannja
dan berkata:
2 Demi Allah jang hidup, jang
membatalkan hakku, dan demi Jang
Mahakuasa, jang memahitkan hidupku.
3 Selama masih ada semangat padaku,
dan nafas Allah ada dalam hidungku,
4 tidak akan bibirku berkata salah,
maupun dusta dilisankan lidahku.
5 Djauhlah daripadaku untuk
membenarkan kamu, sampai adjalku
aku mempertahankan kesutjianku!
6 Aku berpegang pada kedjudjuranku
dan tidak kulepaskan, suara hatiku tidak
menggugat satu haripun dari masa
hidupku.
7 Hendaknja musuhkulah seperti orang
djahat, dan lawankulah seperti orang
lalim!
8 Sebab apa gerangan harapan si fasik,
kalau sampai achirnja, dan djiwanja
diperdajakan Allah?
9 Adakah Allah mendengarkan
djeritannja, kalau ia didatangi
kesesakan?
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Ayub 27.10–17
10 Adakah
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ia pernah bersandar pada
Jang Mahakuasa, dan se-waktu2 berseru
kepada Allah?
11 Aku mau mengadjar kamu tentang
kekuasaan Allah, dan aku tidak
menjembunjikan apa jang ada pada Jang
Mahakuasa.
12 Lihatlah, kamu sekalian sudah
menjaksikan sendiri kesemuanja itu;
mengapa gerangan jang bukan2 kamu
utarakan?
13 Inilah nasib orang djahat dari pihak
Allah, dan pusaka, jang diterima para
adikara dari Jang Mahakuasa:
14 Kalau djadi banjaklah anak2nja,
maka mereka itu diperuntukkan bagi
pedang, dan tunasnja tiada kenjang
dengan roti.
15 Mereka jang luput daripadanja
dikubur karena wabah sampar, dan tidak
diratapi djanda2nja.
16 Meskipun ia menimbun perak seperti
debu, dan menumpuk pakaian seperti
tanah liat,
17 namun ialah jang menumpuk, tetapi
orang djudjur akan mengenakannja,
dan orang jang tidak bersalah beroleh
peraknja akan bagiannja.

Ayub 27.18–28.4
18 Ia
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membangun rumahnja laksana
labah2, seperti gubuk, jang didirikan si
pendjaga.
19 Selaku orang kaja ia tertidur, tetapi
tidak sekali lagi, apabila ia membuka
matanja, maka tiada lagilah dia.
20 Siang hari kedahsjatan
menjergapnja, malam2 angin ribut
menerbangkannja;
21 ia diangkat angin timur,
sehingga ia lenjap, dari tempatnja
ia dihempaskannja;
22 tanpa kasihan ia disergap orang, dan
dengan tjemas ia harus meloloskan diri
dari tangannja.
23 Orang bertepuk tangan atasnja, dan
bersuit karena tempat kediamannja.
1 Sungguh, bagi perak ada
tempatnja diketemukan, dan bagi
emaspun ada tempatnja dilimbang.
2 Besi diambil dari dalam tanah, dan
batu dituang mendjadi tembaga.
3 Orang mengadakan batas kepada
kegelapan, dan sampai perhinggaan
orang menjelisik batu2 gelap dan kelam.
4 Terowongan2 digali penduduk
jang aseli, bangsa jang sial, mereka
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Ayub 28.5–14
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ber-djuntai2, bergantung djauh dari
orang.
5 Bawahnja tanah, darimana terbitlah
roti, di-gali2 oleh api.
6 Batu2njalah tempat asal batu nilam,
dan emas uraipun ada didalamnja.
7 Lorongnja tidak diketahui burung
elang, dan tidak disuluh burung alap2.
8 Binatang ganas tidak mendjalaninja,
tiada singapun mengindjaknja.
9 Orang menangani batu kersik, gunung
dibalikkannja dari alasnja.
10 Orang memahat kolong2 dalam bukit
besi, dan segenap permata dipandang
matanja.
11 Tempat sungai2 merembes
dibendungnja, dan jang tersembunji
ditampilkan keterang.
12 Tetapi kebidjaksanaan itu, dimana
gerangan itu terdapat, dan dimana
gerangan tempat kediaman pengertian?
13 Tiada orang mengenal djalannja,
tidak terdapatlah ia dinegeri orang jang
hidup.
14 Tubir berkata: "Ia tidak menumpang
padaku", dan lautpun menjatakan:
"Padaku ia tidak berada".

Ayub 28.15–23
15 Orang
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tidak dapat membelinja
dengan emas kertas, dan harganjapun
tidak dapat ditimbang dengan perak.
16 Ia tidak dapat dibajar dengan emas
Ofir, tidak pula dengan batu jaman dan
batu nilam.
17 Tiada emas maupun hablur dapat
menandinginja, tidak tertukar pula
dengan bedjana emas tempawan;
18 merdjan dan hablur tidak patut
disebutkan, sekantung kebidjaksanaan
(melebihi) mutiara.
19 Ratna tjempaka dari Kusj tidak
menandinginja, dan ia tidak dapat
dibajar dengan emas murni.
20 Tetapi kebidjaksanaan, darimana
datangnja, dan dimana gerangan tempat
kediaman pengertian?
21 Ia tersembunji daripada mata semua
jang hidup, dan tidak kekenalan bagi
unggas diudara.
22 Alam arwah dan maut menjatakan:
"Hanja dengan telinga kami mendengar
kabar kaburnja".
23 Allah melulu jang mengenal
djalannja, Ia se-mata2lah jang
mengetahui tempat kediamannja.

Ayub 28.24–29.5
24 Sebab
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Ia melihat sampai perhinggaan
bumi, Ia memandang sedjauh luasnja
langit.
25 Tatkala Ia menentukan beratnja
untuk angin, dan dengan sukat
mengukur air;
26 tatkala Ia menetapkan hukum bagi
hudjan dan djalan bagi pokok guruh,
27 maka Ia melihat dia dan mengudjinja,
menjediakan dan mendugainja.
28 Tetapi kepada manusia Ia bersabda:
"Lihatlah, kebidjaksanaan ialah
ketakutan akan Tuhan, dan mendjauhkan
diri dari jang djahat, ialah pengertian".
1 Lalu Ijob melandjutkan uraiannja
dan berkata:
2 Siapa membuat aku berada seperti
dalam bulan2 jang silam, seperti dalam
hari2 aku dilindungi Allah,
3 ketika Ia membuat pelitaNja
bertjahaja atas kepalaku, dan dibawah
terangNja aku melangkah dalam
kegelapan;
4 sebagaimana waktu aku dalam
masa panenku, tatkala Allah menjekat
kemahku,
5 tatkala Jang Mahakuasa bersertakan
daku, dan anak2ku dikelilingku;
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Ayub 29.6–15
6 ketika
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aku dapat menjapu kakiku
dalam mentega, dan wadas mengalirkan
anak sungai minjak!
7 Apabila aku keluar kepintugerbang
kota, dan disana menaruh kursiku
dilapangan,
8 maka melihatku mundurlah pemuda,
dan para aki2 bangkit berdiri.
9 Kaum pemuka menahan tuturnja, dan
menaruh tangan pada mulutnja.
10 Bungkamlah suara kaum pembesar,
dan lidahnja melekat pada langitan.
11 Kalau aku didengar telinga, maka
aku dipudji bahagia, dan aku dibenarkan
mata, jang melihatku.
12 Sebab aku melepaskan si papa, jang
minta tolong, dan anak piatu dan orang
jang tiada penolongnja.
13 Atas diriku turunlah berkah orang
jang njaris binasa, dan hati djanda
kugembirakan.
14 Seperti pakaianku aku mengenakan
kedjudjuran, dan kelurusan seperti
mantol dan serbanku.
15 Aku adalah mata bagi si buta, dan
kaki bagi si lumpuh.

Ayub 29.16–25
16 Akulah

78

bapak bagi si miskin, dan
dengan teliti kuperiksa perkara orang
jang tak kukenal.
17 Aku mematahkan taring si lalim, dan
mangsanja kusentakkan dari giginja.
18 Dan aku berpikir: "Masih berdajalah
aku meninggal, dan seperti pasir
banjaklah hariku.
19 Akarku menghampiri air, dan embun
malam djatuh diatas tjabang2ku.
20 Barulah pegangan busurku selalu.
dan busur ditanganku tetaplah
memanah".
21 Orang mendengarkan daku, lalu
menunggu, nasihatku dinantikannja
sambil berdiam.
22 Setelah aku bitjara, tiadalah orang
mendjawab, dan tuturku ber-derai2
diatas mereka.
23 Aku di-nanti2kannja bagaikan
hudjan, mulutnja menganga seperti
untuk hudjan dimusim semi.
24 Apabila kuberikan senjumanku
kepada mereka, maka mereka tidak
dapat pertjaja, dan tidak lagi murunglah
pandangan mereka.
25 Duduk sebagai kepala kutetapkan
djalan bagi mereka, sebagai duduknja

Ayub 30.1–8
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radja di-tengah2 balatentaranja, laksana
seorang jang melipur orang berkabung.
1 Tetapi kini orang memperolokkan
daku, orang jang lebih muda
daripadaku, jang nenek-mojangnja
kupandang terlalu hina, untuk ditaruh
pada andjing2 kawananku.
2 Sebab apa gunanja kekuatan
tangannja bagiku? Sudah hilanglah
tenaganja!
3 Karena kekurangan dan kelaparan
jang hebat, mereka mengikis (akar)
gurun, semak-samun diatas puing2 jang
sunji-senjap.
4 Mereka memetik rumput masin dan
daun belukar, dan akar bunglai mendjadi
makanannja.
5 Dengan teriakan mereka diusir dari
pergaulan, orang berseru atas mereka
seperti pentjuri.
6 Mereka tinggal di-djurang2 ngarai,
didalam liang dan gua wadas.
7 Di-tengah2 semak2 mereka
mendjerit, dan mereka berkumpul
dibawah djerudju.
8 Seperti anak orang bebal dan
keturunan orang jang tidak bernama
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Ayub 30.9–15
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mereka dihalaukan dari negeri dengan
tjambuk.
9 Tetapi kini aku mendjadi buah
sindiran mereka, dan merupakan suatu
perbandingan baginja.
10 Mereka mendjidjikan daku dan
mendjauhi aku, dan tidak segan2
meludah dihadapanku.
11 Karena Ia mengedorkan tali
busur(ku) dan merendahkan daku,
maka mereka melepaskan kekang dari
mulutnja.
12 Disebelah kanan mereka bangkit
serempak, menggelintjirkan kakiku, dan
meratakan djalan kebinasaan menudju
aku.
13 Mereka meredjang lorongku,
membantu akan kebinasaanku, dengan
tiada jang menghentikannja.
14 Mereka masuk se-akan2 melalui
tjelah jang besar, dan dari bawah
reruntuhan berhembalang masuk.
15 Kekedjutan menjongsong diriku,
laksana angin ribut mengedjar
martabatku, dan seperti awan,
penjelamatanku berlalu.

Ayub 30.16–24
16 Dan
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sekarang djiwaku bergantung
diudjung rambut, aku digenggam hari2
kemalanganku.
17 Malam2 kepajahan menembusi
tulang2ku, dan dukanestapaku tidak
beristirahat.
18 Dengan paksaan keras Ia menangkap
aku pada pakaianku, mentjekik aku
seperti leher badjuku.
19 Aku dibantingNja kedalam lumpur,
serupalah aku dengan debu dan abu.
20 KepadaMulah aku berseru, dan
Engkau tidak mendjawab. Bila aku
berdiri dan Engkau menaruh perhatian
padaku,
21 maka Engkau mendjadi bengis
terhadapku, tanganMu memusuhi aku
dengan segala kuatnja.
22 Engkau mengangkat aku keatas dan
menerbangkan daku dengan angin, dan
meleburkan aku dengan gemuruh.
23 Sebab aku tahu, bahwa Engkau
mengembalikan daku kemaut, dan
kerumah berhimpunnja segala jang
hidup.
24 Tetapi orang tidak mengulurkan
tangannja kepada orang jang tenggelam,

Ayub 30.25–31.2
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bila pada kebinasaannja djeritan tak
diperhatikan.
25 Bukankah aku telah menangisi orang
jang berhari sial, bukankah hatiku
mengasihani orang jang miskin?
26 Tetapi waktu aku mengharapkan jang
baik, datanglah jang buruk, sementara
aku menantikan terang, datanglah
kegelapan.
27 Batinku mendidih dan tidak berhenti,
hari2 kesesakanku telah mendjumpai
aku.
28 Berkabung aku berdjalan tanpa
pelipur, untuk mendjerit aku berdiri
di-tengah2 himpunan.
29 Aku telah mendjadi saudara untuk
serigala, dan mendjadi teman untuk
burung2 unta.
30 Kulitku mendjadi ke-hitam2an,
tulang2ku terbakar oleh panasnja.
31 Ketjapiku ditala untuk lagu ratap, dan
serulingku untuk langgan pengaduh.
1 Aku telah berdjandji dengan
mataku, jakni tidak memandangi
anak dara.
2 Tetapi apakah balasan dari Allah diatas
sana, dan bagian dari Jang Mahakuasa
ditempat jang tinggi?

31

Ayub 31.3–12
3 Bukan
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kebinasaankah bagi orang jang
lalim, dan bentjana bagi orang jang
berbuat djahat?
4 Bukankah Ia melihat djalanku, dan
membilang segala langkahku?
5 Adakah aku bergaul dengan
kebohongan, dan kakiku ber-gegas2
ketipudaja?
6 Hendaknja Ia menimbang aku dengan
timbangan jang tepat, nistjaja Allah
akan mengenal kesutjianku!
7 Djika langkah-lakuku menjimpang
dari djalan jang lurus, hatiku menuruti
mataku, dan suatu noda melekat pada
tanganku,
8 maka biarlah aku menabur dan orang
lain makan daripadanja, dan tunas2ku
hendaknja ditjabut.
9 Bila hatiku terbudjuk oleh wanita, dan
aku mengintip pada pintu tetanggaku,
10 maka biarlah isteriku menggiling
untuk orang lain, dan biarlah orang lain
berseketiduran dengannja.
11 Sebab perbuatan kedjilah itu, dan
kedjahatan jang patut diperkarakan.
12 Sungguh suatu apilah itu, jang
makan sampai kealam arwah, dan jang
menghanguskan seluruh panenku.

Ayub 31.13–21
13 Djika
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aku menolak hak kepada
budak dan sahajaku, waktu mereka
bersengketa denganku,
14 maka apa hendak kuperbuat, bila
Allah bangkit, dan apa hendak kudjawab
kepadaNja, bila Ia memeriksa?
15 Bukankah ia ditjiptakanNja dalam
kandung seperti aku, dan sama2 kita
dibentukNja dalam rahim?
16 Adakah aku mengenggankan kepada
si papa, apa jang dibutuhkannja, dan
mata djanda kupudarkan;
17 atau seorang dirikah aku makan
rezekiku, sedang jatim-piatu tidak
makan daripadanja,
18 padahal Ia membesarkan daku dari
masa ketjilku, dan sedjak kandung ibuku
membimbing aku?
19 Pernahkah aku melihat orang sial
tanpa pakaian, atau orang miskin tanpa
kelubung,
20 dan tidak lalu aku diberkati
pinggangnja dan badannja dihangatkan
guntingan anak-dombaku?
21 Adakah aku mengatjukan tanganku
kepada jatim-piatu, karena melihat aku
disokong pada pintugerbang?

Ayub 31.22–30
22 Djika

85

demikian halnja, maka
hendaknja tulang-belitaku lepas dari
pundakku, dan hastaku hendaknja
dipatahkan dari pangkalnja!
23 Sebab menakutkan bagikulah
bentjana dari Allah, dan aku tidak
bertahan didepan keagunganNja.
24 Sekiranja emas kudjadikan
harapanku, berkata kepada kentjana:
"Kepertjajaankulah engkau";
25 sekiranja aku senang karena
banjaklah milikku, dan besarlah
perolehan tanganku;
26 sekiranja, melihat terangnja matahari
dan indahnja bulan beredar,
27 hatiku terbudjuk dengan diam2,
sehingga tanganku mengisjaratkan tjium
kepadanja,
28 nistjaja itupun adalah kedjahatan
jang patut diperkarakan, sebab Allah
diatas sana kuingkari.
29 Adakah aku bergembira atas
kebinasaan pembentjiku, dan ber-suka2,
kalau ia ditimpa malapetaka?
30 Aku kan tidak memperbolehkan
langitanku berdosa dengan menuntut
hidupnja tengah kutuk.

Ayub 31.31–38
31 Bukankah
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penumpang2 kemahku
berkata: "Siapa gerangan tidak kenjang2
dengan dagingnja?".
32 Perantau tidak perlu bermalam diluar,
pintu kubukakan untuk si bepergian.
33 Adakah aku menudungi kesalahanku
selaku manusia dengan menjembunjikan
kedjahatanku dalam pangkuanku,
34 karena aku takut kepada chalajak
ramai, dan penghinaan suku2
menakutkan daku, sehingga aku berdiam
diri dan tidak berani meninggalkan
rumah?
35 Ah, seandainja ada seorang jang
mendengar aku! Inilah tandatanganku!
Hendaknja Jang Mahakuasa mendjawab
kepadaku! Hendaknja penuduhku
menulis surat dakwanja,
36 maka mau kupasang itu pada
pundakku, dan mau kubulang bagaikan
karangan.
37 Kepadanja hendak kuberikan
pertanggungan-djawab tentang segala
langkahku, dan ia hendak kuhadapi
selaku perwira.
38 Sekiranja ladangku mengaduh lawan
diriku, dan alurannja sama menangis;

Ayub 31.39–32.5
39 sekiranja
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aku memakan hasilnja
tanpa bajaran, dan sekiranja aku
membuat tenggorok pengolah2nja
melenguh,
40 maka biarlah duri2 bertumbuh dari
gandum, dan rumput ketumpang dari
djelai! (31-40c) TAMATLAH SUDAH
PERKATAAN IJOB
1 Ketiga orang itu berhenti
mendjawab kepada Ijob, karena
ia menganggap diri djudjur.
2 Maka ber-njala2lah amarah Elihu
bin Barakel, orang Buzi dari suku
Ram. Adapun terhadap Ijob amarahnja
ber-njala2, karena dia menganggap
dirinja djudjur dihadapan Allah;
3 dan terhadap ketiga sahabat itu
amarahnja ber-njala2, karena mereka
tidak menemukan djawab lagi, namun
menjalahkan Ijob.
4 Adapun Elihu mempertangguhkan
djawabnja terhadap Ijob, karena mereka
itu lebih tua umurnja daripada dia
sendiri.
5 Tetapi setelah Elihu melihat, bahwa
ketiga orang itu tidak tahu menjahut
kepada Ijob lagi, maka ber-njala2lah
amarahnja.

32

Ayub 32.6–13
6 Lalu
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Elihu bin Barakel, orang Buzi
itu, angkat bitjara dan berkata: Aku ini
masih muda umurku, sedangkan kalian
termasuk kalangan orang tua2, maka
itu aku takut dan segan menjatakan
pikiranku kepada kalian.
7 Aku berpikir: "Biarlah umur landjut
bitjara, dan tahun jang banjak
mempermaklumkan kebidjaksanaan!"
8 Namun adalah roh didalam manusia,
dan ilham Jang Mahakuasa membuat
orang bidjak.
9 Bukannja jang landjut umurnjalah
jang memiliki kebidjaksanaan, dan
bukannja orang ubanan jang berasa adil.
10 Maka itu aku berkata: Dengarkanlah
aku, aku sendiripun hendak
mengutarakan anggapanku.
11 Lihatlah, perkataan kalian telah
kutunggu, kutaruh hati pada dalil2mu,
sementara kalian mentjari petuturan.
12 Aku menaruh perhatian pada kalian,
tetapi, lihatlah, tiada seorangpun
dari kalian membantahi Ijob, atau
menjanggah bitjaranja.
13 Djangan berkata: "Kebidjaksanaanlah
jang kami dapati, hanja Allah dapat

Ayub 32.14–22

89

mengadjarinja, bukannja seorang
manusia!"
14 Lawan daku sepatah katapun belum
diandjurkannja, kiranja aku tidak akan
membalasnja dengan perkataanmu ini.
15 Mereka kebingungan, tidak tahu
mendjawab lagi, bungkamlah tutur
mereka.
16 Aku telah menunggu. Sebab mereka
itu tidak berkata apa2 lagi; karena
mereka diam, tidak tahu mendjawab
lagi,
17 maka pada giliranku aku mau
mendjawab, aku sendiripun hendak
menjatakan apa jang kuketahui.
18 Sebab penuhlah aku dengan kata2,
aku di-desak2 oleh roh dalam batinku.
19 Lihatlah, batinku laksana anggur jang
tidak diangini, bagaikan kirbat2 baru
jang njaris petjah.
20 Aku hendak berbitjara, agar
lapanglah hatiku, bibirku hendak kubuka
untuk mendjawab.
21 Aku tidak mau memandang orang,
dan tidak meraju manusia.
22 Sebab aku tidak tahu membudjuk,
kalau toh demikian, Pentjiptaku segera
melenjapkan daku.

Ayub 33.1–10
1 Tetapi
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sekarang, hai Ijob,
dengarkanlah tuturku, dan
perhatikanlah baik2 perkataanku!
2 Lihat, sekarang kubuka mulutku, dari
bawah langitan lidahku berbitjara.
3 Dengan hati jang tulus aku mau
bitjara, bibirku jang bidjak bertutur
bersih.
4 Roh Allah telah mentjiptakan
daku, dan nafas Jang Mahakuasa
menghidupkan daku.
5 Djika kaudapat, djawablah, siapkanlah
dirimu dan berhadapanlah dengan daku.
6 Lihatlah, aku ini sama djuga
denganmu dihadapan Allah, akupun
dibentuk dari tanah liat.
7 Kedahsjatanku tiada mengedjutkan
dikau, dan kebesaranku tiada menindih
engkau.
8 Sesungguhnja, engkau sudah
berbitjara dalam telingaku, dan bunji
tuturmu sudah kudengar:
9 "Aku ini murni, tidak bersalah, akulah
bersih, tidak berdosa.
10 Tetapi Ia menemukan dalih2 lawan
daku, dan memandang aku sebagai
musuhNja.

33

Ayub 33.11–19
11 Ia
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memasang kakiku pada pasung,
meng-amat2i segala lorongku.
12 Lihatlah, dalam hal itu engkau tidak
benar, demikianlah djawabku, sebab
Allah melebihi manusia.
13 Mengapa engkau berbantah
denganNja, sebab Ia tidak mendjawab
atas segala perkataanmu?
14 Sebab Allah bersabda sekali, dua kali
dengan tidak diperhatikan orang,
15 dengan mimpi, dengan chajal
dimalam hari, bilamana tidur lelap
mendjatuhi manusia, dan tertidurlah
mereka dirandjangnja.
16 Maka Ia membukakan telinga
manusia, dan diatas peringatan Ia
menerakan meteraiNja,
17 agar manusia dibalikkanNja dari
perbuatannja, dan Ia melindungi orang
terhadap ketjongkakan,
18 supaja Ia memelihara njawanja
daripada liang kubur, dan hidupnja dari
turun kepratala.
19 Ia diperingatkan djuga dengan derita
atas randjangnja, sementara tulang2nja
terus gementar,

Ayub 33.20–27
20 hingga
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hidupnja muak akan
rezekinja, dan seleranja djemu akan
makanan kesukaannja,
21 sedang kelihatan susutlah dagingnja,
dan nampak sembuhlah tulang2nja,
22 dan njawanja mendekati liang kubur,
hidupnja menghampiri orang2 jang mati.
23 Kalau lalu malaekat berdekat
dengannja, seorang pembitjara, satu dari
antara seribu, untuk memberitahukan
kepada manusia kewadjibannja,
24 dan jang menaruh kasihan kepadanja
seraja berkata: "Bebaskanlah dia dari
turunnja kedalam liang kubur, aku telah
menemukan tembusan (untuknja)",
25 nistjaja dagingnja lebih gemuk
lagi daripada pemuda, ia kembali lagi
kemasa remadjanja.
26 Ia berdoa kepada Allah dan
Ia akan mengasihaninja, dan ia akan
memandang wadjahNja dengan gembira.
Ia kan memberitahukan kedjudjurannja
kepada orang lain,
27 bernjanji dihadapan manusia dengan
berkata: "Aku telah berdosa dan
memutarbalikkan jang lurus, tetapi aku
tidak mendapat balasan jang sepadan.

Ayub 33.28–34.4
28 Ia
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telah membebaskan njawaku dari
turunnja kedalam liang kubur, hingga Ia
dapat melihat hidupku dalam terang."
29 Lihatlah, kesemuanja itu diperbuat
Allah, dua tiga kali pada seorang
manusia,
30 untuk mengembalikan njawanja dari
dalam liang kubur, supaja ia disinari
terang orang2 jang hidup.
31 Perhatikanlah, hai Ijob, dengarkanlah
aku, diamlah, aku mau berbitjara.
32 Djika sesuatu mau kaukatakan,
berbalaslah kepadaku, berbitjaralah,
sebab aku suka engkau itu benar.
33 Kalau tidak demikian halnja,
nah, dengarkanlah aku, diamlah,
kebidjaksanaan akan kuadjarkan
kepadamu!
1 Elihu angkat bitjara lagi dan
berkata:
2 Hai kalian orang bidjak,
dengarkanlah tuturku, kalian orang arif,
tjondongkanlah telinga kepadaku!
3 Sebab telinga mengudji pidato, seperti
langitan mengetjap makanan.
4 Sama2 kita hendak menelaah hukum,
ber-sama2 menetapkan, apa jang baik.

34
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memang sudah berkata: "Aku
ini adalah djudjur, tetapi Allah telah
membatalkan hakku.
6 Walaupun aku benar, namun dianggap
pembohong, tak tersembuhlah balaku,
walau aku tidak berontak!"
7 Dimana gerangan orang seperti Ijob,
jang meminum olokan seperti air?
8 Ia ditengah djalan bersama dengan
orang2 jang berbuat djahat, dan ia
berdjalan dengan orang fasik.
9 Sebab ia berkata: "Tiada gunanja
bagi orang, kalau ia bersahabat dengan
Allah."
10 Dari sebab itu, hai kalian orang
jang berakal, dengarkanlah aku:
Djauhlah Allah daripada kedjahatan,
Jang Mahakuasa daripada kelaliman,
11 melainkan Ia membalas manusia
sekadar perbuatannja, dan membuat
orang berachir menurut tingkah-lakunja.
12 Benarlah, Allah tidak berbuat djahat,
Jang Mahakuasa tidak memutarbalikkan
hukum.
13 Siapa kiranja mempertjajakan
bumi kepadaNja, dan siapa gerangan
mengalaskan semesta alam?

Ayub 34.14–22
14 Sekiranja
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Ia memulangkan rohNja,
dan mengambil kembali nafas kehidupan,
15 nistjaja segala daging mati serentak,
dan manusia kembali mendjadi debu.
16 Djika dapat kaumengerti,
dengarkanlah jang berikut ini,
tjondongkanlah telingamu kepada bunji
tuturku:
17 Dapatkah orang jang bentji akan
hukum memendjarakan, ataukah engkau
berani menghukum Sang Adil jang kuat,
18 jang menjebut seorang radja:
Orang hampa, dan kaum bangsawan:
Pendjahat!
19 jang tidak pandang muka pangeran,
dan tidak mengutamakan pemuka diatas
si miskin. Sebab mereka sekalian adalah
pekerdjaan tanganNja.
20 Tiba2 mereka mati, ditengah malam,
kaum bangsawan djatuh binasa dan
mesti lenjap, dan orang kuasapun pergi
dengan tidak berulas tangan.
21 Sebab mataNja meng-amat2i djalan
orang, dan Ia melihat segala langkahnja.
22 Tiada kegelapan dan tiada
kekelaman, dimana dapat bersembunji
para pendjahat.

Ayub 34.23–31
23 Sebab
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Ia tidak menentukan djangka
waktu bagi manusia, untuk menghadap
Allah akan pengadilan.
24 Ia menghantjurkan pembesar2 tanpa
pemeriksaan, lalu mengangkat orang
lain pada tempatnja.
25 Djadi Ia mengetahui perbuatan
mereka! Pada suatu malam Ia
merebahkan (mereka), hingga mereka
hantjur-lebur.
26 Ia menampar mereka karena
kedjahatannja, didepan chalajak ramai.
27 Bila orang berkata: "Mereka mundur
daripadaNja, dan tidak memahami
segala djalanNja,
28 sehingga mereka menaikkan djeritan
orang miskin sampai kehadapanNja, dan
Ia mendengar djeritan orang hina dina,
29 tetapi Ia berdiam diri, maka siapa
menjalahkan Dia? Ia menjembunjikan
wadjahNja, dan siapa melihatNja?"
Itulah karena Ia peduli akan orang
maupun bangsa,
30 melepaskan si fasik dari perangkap2
kesesakan.
31 Bila ia berkata kepada Allah: "Aku
diseret, aku tidak akan berbuat djahat
lagi,

Ayub 34.32–35.2
32 djika
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aku berdosa, adjarkanlah itu
kepadaku, djika aku mendjalankan
kelaliman, maka aku tidak akan berbuat
lagi."
33 Adakah, menurut pendapatmu,
Ia mesti mengadakan pembalasan,
oleh sebab engkau berbantah? Sebab
engkaulah jang memilih dan bukan aku,
maka katakanlah, apa jang kauketahui!
34 Orang2 jang berakal akan berkata
kepadaku, dan djuga si bidjak, jang
mendengarkan daku,
35 "Ijob telah berbitjara dengan tidak
berpikir, dan kata2nja kekurangan
kearifan.
36 Ijob hendaknja ditjobai sampai
penghabisan, karena djawabnja, jang
serasi bagi kaum pendjahat.
37 Sebab ia menambahkan kedurhakaan
kepada dosanja, ia bertepuk tangan
di-tengah2 kita, dan bermulut besar
lawan Allah!"
1 Elihu angkat bitjara lagi dan
berkata:
2 Itukah kaupandang sebagai hukum,
dan kausebut: kedjudjuranku dihadapan
Allah,

35

Ayub 35.3–10
3 bahwasanja
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engkau berkata: "Apa
gunanja itu bagiMu, lebih beruntungkah
aku daripada bila aku berdosa?"
4 Akulah jang mau mendjawab
kepadaMu, dan kepada sahabat2mu
sekaligus.
5 Menengadahlah kelangit dan lihatlah
itu, pandanglah: awan2 mengatasi
dirimu.
6 Djika engkau berdosa, berbuat
apakah engkau lawan Dia, dan djika
pelanggaranmu amat banjak sekalipun,
dapat merugikan apakah engkau
kepadaNja?
7 Dan bila engkau djudjur adanja,
apa gerangan kauberikan kepadaNja,
atau apa gerangan diterimaNja dari
tanganmu?
8 Hanja manusia jang sama
denganmulah kena kedjahatanmu,
dan kedjudjuranmu berguna bagi anak
manusia melulu.
9 Karena banjaknja aniaja ratap orang
mendjerit, orang minta tolong terhadap
lengan orang2 jang kuasa.
10 Tetapi tak seorangpun berkata:
"Dimanakah Allah jang mentjiptakan

Ayub 35.11–36.2
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daku, jang memberikan njanjian2
dimalam hari;
11 jang membuat kita lebih pandai
daripada hewan diladang, dan bidjak
melebihi unggas diudara?"
12 Maka orang berteriak, tetapi Ia tidak
mendjawab karena ketjongkakan orang2
durdjana.
13 Betapa sembronolah (mengira): Allah
tidak mendengar, Jang Mahakuasa tidak
mengindahkan itu!
14 Betapa pula bila engkau berkata,
bahwa Ia tidak kaulihat, hingga
engkau ber-hati2 dihadapan hadiratNja,
melainkan kautunggu!
15 Atau pula: "MurkaNja tidak
menghukum, dan Iapun tidak tahu akan
kedurhakaan manusia".
16 Djadi Ijob mengangakan mulutnja
untuk mengutjapkan jang sia2, dan
tanpa pengertian ia bermulut besar.
1 Elihu melandjutkan uraiannja
dengan berkata:
2 Bersabarlah sebentar denganku, aku
hendak mengadjarimu, sebab masih ada
lagi untuk (membenarkan) Allah.
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3 Dari

100

djauh pengetahuanku hendak
kuambil, untuk membenarkan
Pentjiptaku.
4 Sebab, dengan sesungguhnja, tanpa
dustalah perkataanku, dan orang jang
sempurna pengetahuannjalah berbitjara
kepadamu.
5 Allah tidak menolak orang jang tak
bertjela,
6 Ia tidak membiarkan si djahat hidup,
melainkan Ia memberikan haknja
kepada si papa;
7 Ia tidak menolak tuntutan si djudjur.
Bila Ia mengangkat radja2 atas
tachtaNja, dan tjongkaklah mereka
untuk selamanja,
8 dan bila mereka lalu terantaikan,
tertangkap oleh tali2 kemalangan,
9 maka (begitu) Ia memberitahukan
kepada mereka perbuatannja, dan
kedurhakaannja, jakni kepongahannja.
10 Demikianlah Ia membukakan
telinganja akan pengertian, serta
menjuruh mereka berbalik dari djahat.
11 Apabila mereka lalu mendengarkan
dan tunduk, maka dengan bahagia
mereka boleh menggenapkan hari2nja,
serta tahun2 mereka dengan senang.

Ayub 36.12–19
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apabila mereka tidak
mendengarkan, maka mereka lenjap
karena lembing, dan mati dengan tidak
tersangka.
13 Adapun mereka jang berhati fasik dan
jang menaruh amarah, tidak berteriak
minta tolong, kalau Ia merantaikan
mereka.
14 Njawanja mati pada masa mudanja,
dan hidup mereka (berachir) di-tengah2
bantji.
15 Tetapi ia menjelamatkan si tjelaka
dengan ketjelakaannja, dan dengan
kemalangan Ia membukakan telinganja.
16 Engkaupun mau ditarikNja dari mulut
kesesakan, masuk ruang, jang tidak
dikedjutkan kepitjikan, dimana medjamu
berkelimpahan lemak.
17 Tetapi engkau sibuk dengan perkara
si djahat, engkau dipegang sengketa
dan hukum.
18 Tetapi djanganlah lagi engkau
dibudjuk kelimpahan, dan hatimu
djangan terpikat lagi oleh banjaknja
uang tebusan.
19 Hadapkanlah orang jang kaja
maupun jang tidak punja emas, orang
jang kuat lengannja maupun jang lemah.

Ayub 36.20–29
20 Djangan
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menghantjurkan orang2
jang asing bagimu, dengan menaruh
sanak-saudara pada tempatnja.
21 Djagalah dirimu, djangan berpaling
kekedjahatan, jaitu sebab sebenarnja
penderitaanmu.
22 Lihatlah, agunglah Allah dalam
kekuasaanNja, siapa pengadjar jang
serupa denganNja?
23 Siapa gerangan menundjukkan
djalan kepadaNja, dan siapa berani
berkata: "Engkau berbuat lalim?"
24 Lebih baiklah engkau berminat
mengagungkan karjaNja, jang telah
di-pudji2 orang dengan lagu.
25 Dengan kagum karja itu dipandang
segala orang, dari djauh ditatapi
manusia.
26 Lihatlah, agunglah Allah lebih
daripada jang kita ketahui, dan tidak
terselidikilah djumlah tahuNja.
27 Dialah, jang mengambil tetes2 air,
jang lalu dititikkan bagaikan hudjan dari
kelubungNja;
28 mega2 berteteskan itu, dan
me-nitis2kannja diatas orang banjak.
29 Siapa gerangan mengerti luasnja
awan-kemawan, gemuruh kemahNja?

Ayub 36.30–37.4
30 Lihatlah,
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Ia telah membentangkan
kabutNja disekitarNja, puntjak2 gunung
telah ditudungiNja.
31 Sebab dengan itulah Ia menghakimi
bangsa2, tetapi djuga memberikan
makanan dengan ber-limpah2.
32 Dengan kedua tanganNja Ia
mengangkat halilintar, dan menjuruhnja
untuk mengenai sasarannja.
33 GuruhNja mewartakan
kedatangannja, murka mendekat
lawan kelaliman.
1 Djustru karena itulah hatiku
gemetar, dan melondjak daripada
tempatnja.
2 Dengar, dengarlah gegap-gempita
suaraNja, gemuruh jang datang dari
dalam mulutNja!
3 Keseluruh ruang angkasa Ia
memantjarkan halilintarNja, dan itu
sampai ke-udjung2 bumi.
4 Dibelakangnja bunji menderu,
Ia bergemuruh dengan suara
kedahsjatanNja, dan Ia tidak menahan
kilat satupun, apabila suaraNja
kedengaran.
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Ayub 37.5–13
5 Allah
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mengguntur dengan suaraNja,
dan Ia melakukan hal2 besar jang tidak
kita pahami.
6 Bila kepada saldju Ia bertitah:
"Djatuhlah kebumi", dan kepada hudjan
deras: "Turunlah dengan lebatnja",
7 maka Ia menghentikan kegiatan
orang, supaja segala manusia mengakui
perbuatanNja.
8 Lalu hewan mentjari
persembunjiannja, dan berteduh
ditempat perlindungannja.
9 Dari bilik2 Selatan datanglah taufan,
dan kedinginan dari sebelah Utara.
10 Karena hembusan Allah terbentuklah
es, dan permukaan air jang luas
membeku.
11 Lagipula Ia memuati mendung
dengan lengas, dan pokok awan
menaburkan kilatNja.
12 Dan terpimpin olehNja itu berkisar
berkeliling, untuk melakukan diatas
bumi, menurut kehendakNja, segala
sesuatu jang diperintahkanNja;
13 entah sebagai siasat, entah
sebagai kutuk entah sebagai berkah
dikirimkanNjalah itu.

Ayub 37.14–22
14 Dengarkanlah
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ini, hai Ijob, diamlah
dan renungkanlah keadjaiban2 Allah!
15 Tahukah engkau, bagaimana Allah
memberikan perintah kepadanja, atau
bagaimana megaNja mengilatkan mata
petir?
16 Mengertikah engkau rahasia
melajangnja mega2, keadjaiban
diukurnja mega mendung?
17 Ah, engkau jang panas pakaiannja,
bila bumi berdiam diri karena angin
Selatan,
18 dapatkah engkau, seperti Dia,
membentangkan angkasa, jang keras
seperti tjermin tuangan?
19 Beritahukanlah kepada kami, apa
jang harus kami katakan kepadaNja,
kami kan tidak dapat beratjara karena
kegelapan.
20 Berhargakah bagiNja, bila aku
bitjara, ataukah Ia berpengetahuan
karena tutur manusia?
21 Ada kalanja orang tidak melihat
mentari, karena disuramkan mega2, lalu
lewatlah angin dan menjapunja bersih
22 dan dari awan gelap datanglah tjerah.
Kemuliaan jang dahsjat mengelilingi
Allah,

Ayub 37.23–38.7
23 Jang
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Mahakuasa tidak dapat
kita hampiri; agunglah Ia karena
kekuatan dan keadilan, besarlah dalam
kedjudjuran jang tidak menindas.
24 Maka itu Ia ditakuti manusia, bagi
Dialah hormat semua orang jang bidjak
hatinja.
1 Maka Jahwe mendjawab kepada
Ijob dari dalam taufan dengan
bersabda:
2 Siapakah dia jang mengaburkan
rentjana dengan tutur jang tidak
bermakna?
3 Ikatlah sekarang pinggangmu selaku
prija; Aku hendak bertanja kepadamu
dan engkau boleh mengadjari diriKu.
4 Dimanakah engkau berada, tatkala
Aku mendasarkan bumi? Djika
kauketahui sesuatu, njatakanlah
pengertianmu!
5 Siapa telah menentukan ukurannja,
sekiranja engkau tahu, atau siapa telah
memasang tali pengukur atasnja?
6 Diatas apakah alas2 kakinja ditaruh,
atau siapakah meletakkan batu sendinja
7 dengan sorak-sorai segala bintang
dinihari, dan dengan tempik-sorai segala
anak Allah?

38

Ayub 38.8–16
8 Dan
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siapakah menutupi laut dengan
pintu gerbang, ketika itu naik dengan
hebatnja keluar dari rahim ibunja,
9 ketika Aku mengenakan awan
akan pakaiannja, dan kegelapan akan
pembalutnja,
10 dan ketika Kutetapkan batasKu
baginja, Kupasang kantjing dan
pintugerbang?
11 Aku berkata: "Sampai sini engkau
boleh datang, tidak lebih djauh,
disini akan petjah kemegahan
gelombang2mu!"
12 Pernahkah engkau dalam hidupmu
memerintahkan kepada dinihari, dan
membuat fadjar mengetahui tempatnja,
13 sehingga ia berpegang pada udjung
bumi, dan orang2 djahat dikebaskan
daripadanja?
14 Maka bumi berubah djadi tanah liat
meterai, dan nampak berwarna seperti
pakaian.
15 Terang itu ditjabut dari si djahat, dan
lengan jang terangkat dipatahkan.
16 Adakah engkau menjelami sumber2
laut, berkeliling diatas dasar tubir?

Ayub 38.17–25
17 Terbukakah
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bagimu pintugerbang
maut, dan melihatkah engkau gapura2
kekelaman?
18 Mengertikah engkau luasnja bumi?
Beritahukanlah, sekiranja engkau
mengetahui kesemuanja itu!
19 Djurusan mana gerangan tempat
tinggal terang, dan kegelapan itu,
dimanakah tempatnja,
20 sehingga mereka dapat kauantar
kewilajahnja, dan dapat kaubimbing
menudju kerumahnja?
21 Engkau kan tahu, sebab sudah
dilahirkan, dan karena besarlah djumlah
harimu!
22 Sudahkah engkau sampai kegudang2 saldju, dan kaulihat simpanan2
hudjan es,
23 jang Kusimpan untuk masa darurat,
untuk hari perang dan pertempuran?
24 Dengan kekuasaan mana kabut
ditebarkan, dan angin timur meluas
kebumi?
25 Siapa telah menggali saluran bagi
hudjan lebat, dan membuka djalan
untuk pokok gemuruh,

Ayub 38.26–34
26 untuk
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menurunkan hudjan atas tanah
tanpa manusia, diatas gurun, dimana
tiada seorang djuapun,
27 untuk menggenangi tanah tandus
jang sunji sepi, dan untuk menumbuhkan
rumputan dari gurun?
28 Adakah hudjan berbapak, atau
siapakah memperanakkan titik embun?
29 Dari rahim siapakah keluar es, dan
siapakah melahirkan embun beku jang
djatuh dari langit,
30 bila air membeku seperti batu, dan
permukaan tubir mengental?
31 Dapatkah engkau menjimpulkan
ikatan2 bintang Kartika, atau
melepaskan belenggu bintang Belantik?
32 Adakah engkau dapat menerbitkan
bintang Kedjora pada waktunja, dan
membimbing bintang Biduk dengan
anak2nja?
33 Adakah engkau mengenal hukum2
langit, atau mengenakan rasinja pada
bumi?
34 Kaulambungkankah suaramu kepada
mega, sehingga banjaknja air patuh
kepadamu?

Ayub 38.35–39.2
35 Atas
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suruhanmukah halilintar pergi,
dan berkata kepadamu: "Disinilah kami
ini"?
36 Siapakah menaruh kebidjaksanaan
dalam bangau, dan memberikan
pengertian kepada djago?
37 Siapakah membuat awan2
melajang dengan mahirnja, dan
siapa menumpahkan tempajan2 langit,
38 apabila debu tertuang laksana logam,
dan bingkah2 ber-lekat2an?
39 Adakah engkau memburu mangsa
untuk singa, dan mengenjangkan anak
singa jang lapar,
40 apabila mereka bertjangkung dalam
lubangnja, atau meng-intai2 dalam
semak-samun?
41 Siapakah menjediakan makanan
untuk burung gagak, bila anaknja
berteriak kepada Allah, dan kian-kemari
karena kekurangan makanan?
1 Tahukah engkau bagaimana
kambing hutan beranak,
kaulihatkah rusa, waktu sakit beranak?
2 Adakah engkau membilang bulan2
bunting mereka, dan tahukah engkau
akan saat mereka beranak?

39

Ayub 39.3–11
3 Mereka
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merebahkan diri, membuka
(kandungnja), lalu mengeluarkan
anak2nja dipadang gurun.
4 Setelah anak2nja mendjadi kuat lagi
besar, maka mereka pergi dan tidak
kembali kepadanja.
5 Siapakah telah memberikan
kebebasan kepada kuda belang, dan
siapa telah melepaskan keledai liar,
6 jang kuberi padang gurun mendjadi
tempat tinggalnja, dan tanah asin
mendjadi kediamannja?
7 Ia menertawakan kesibukan ramai
kota, dan tidak mendengarkan teriak si
penghalau.
8 Ia menjelidiki pegunungan,
perumputannja, seraja men-tjari2
apa sadja jang hidjau.
9 Adakah kiranja banteng suka
menghambakan dirinja kepadamu,
ataukah ia bermalam pada palunganmu?
10 Adakah ia kauikat dengan tali pada
alur, ataukah ia membadjak perladangan
dibelakangmu?
11 Dapatkah engkau pertjaja padanja
karena besar kekuatannja, dan dapatkah
ia kautaruhi pekerdjaanmu?

Ayub 39.12–20
12 Dapatkah
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engkau jakin tentang
kembalinja, untuk mengumpulkan
panenanmu kedalam penebahan?
13 Sajap burung unta jang di-kepak2an
dengan senangnja, betulkah itu sajap
dan bulu penuh kasih-sajang?
14 Ia menjerahkan ketanah telur2nja,
dan meninggalkannja kepada pasir jang
panas.
15 Dalam pada itu ia lupa, bahwa
dapat diindjak kaki, dan dapat dipidjak
binatang dipadang!
16 Ia mengerasi anaknja, se-olah2
bukan kepunjaannja, dan tidak peduli,
kalau2 susah-pajahnja sia2 belaka.
17 Sebab Allah membuat dia lupa akan
kebidjaksanaan, dan tidak memberi dia
bagian dalam pengertian.
18 Namun bila ia bangun dan naik, maka
kuda dan penunggang ditertawakannja.
19 Adakah engkau memberikan tenaga
kepada kuda, dan mengenakan surai
pada lehernja?
20 Dapatkah engkau melompatkannja
seperti belalang? Ringkiknja jang hebat
mengedjutkan!

Ayub 39.21–29
21 Ia
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mengeruk tanah lembah karena
gembira, dan dengan hebatnja madju
menghadap sendjata.
22 Ia menertawakan ketjemasan dan
tidak ketakutan, dan tidak mundur
terhadap pedang.
23 Diatasnja gemerentjangnja buluh
panah, berkilatnja tombak dan lembing.
24 Berdebur dan bergetar ia menelan
djarak, dan tidak berhenti pada bunji
nafiri.
25 Tiap2 kali nafiri berbunji, ia
meringkik: Hijeh!, sudah dari kedjauhan
ia mentjium perang, teriak keras perwira
dan pekik.
26 Oleh sebab pengertianmukah
burung elang terbang keatas, dan
membentangkan sajapnja kedjurusan
Selatan?
27 Atas perintahmukah burung radjawali
terbang tinggi, dan burung nazar
bersarang diatas ketinggian2?
28 Wadas dibuatnja tempat tinggalnja
untuk bermalam, puntjak bukit, jakni
benteng jang tak terhampiri.
29 Dari sana ia mengintai mangsanja,
dari djauh dilihat matanja.

Ayub 39.30–40.8
30 Darahlah
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jang ditjutjup anaknja, dan
dimana ada jang tewas, disitupun ia
terdapat.
1 Dan Jahwe mengetjam Ijob
dengan bersabda:
2 Maukah si pentjela bertengkar dengan
Jang Mahakuasa, si penegur Allah akan
mendjawab?
3 Maka sahut Ijob kepada Jahwe,
katanja:
4 Lihatlah, aku ini hina-dina; apa
gerangan hendak kubalas djawab
kepadaMu? Aku menaruh tangan pada
mulutku.
5 Satu kali aku telah berbitjara, dan
tidak mau kuulangi, bahkan dua kali,
tetapi aku tidak mau lagi.
6 Lalu Jahwe melandjutkan djawabNja
kepada Ijob dalam taufan dengan
bersabda:
7 Ikatlah sekarang pinggangmu selaku
prija, Aku hendak bertanja dan engkau
boleh mengadjari diriKu!
8 Sungguhkah keputusanKu mau
kaubatalkan, Aku kausalahkan, untuk
membenarkan dirimu?

40

Ayub 40.9–18
9 Adakah

115

engkau berlengan seperti
Allah, dan dapatkah engkau bergemuruh
seperti Dia?
10 Hiasilah dirimu dengan kebesaran
dan keagungan, dan berpakaianlah
keluhuran dan semarak!
11 Tjurahkanlah amarahmu jang meluap2, dan rendahkanlah jang angkuh
dengan pandangan sadja!
12 Taklukkanlah jang tjongkak dengan
pandangan belaka, dan hantjurkanlah
kaum pendjahat pada tempatnja!
13 Tanamkanlah mereka semua didalam
debu, kurunglah diri mereka didalam
pendjara!
14 Maka engkau akan Kupudji, karena
engkau ditolong tangankananmu!
15 Lihatlah: buaja, radja segala hewan,
ia makan ternak seperti rumput!
16 Lihat, kekuatannja dalam
lambungnja, dan keperkasaannja
dalam urat2 perutnja!
17 Ia menerikkan ekornja seperti pohon
aras, seringlah otot2 pahanja!
18 Tulang2nja serupa dengan saluran
perunggu, kerangkanja seperti batang
besi.

Ayub 40.19–41.3
19 Ia
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adalah karja ulung kekuasaan
Allah, tetapi Pentjiptanja membimbingnja
dengan pedang,
20 melarang pegunungan baginja, dan
segala margasatwa jang keratjak disana.
21 Ia berbaring dibawah pokok serodja,
dalam persembunjian rawang.
22 Pokok2 serodja menjembunjikannja
dengan bajang2nja, pohon2 teruntum
mengelilinginja.
23 Meski sungai menderas sekalipun, ia
tidak ter-gopoh2, dan tidak meniarap,
meski suatu Jarden membandjir sampai
mulutnja.
24 Dapatkah ia ditangkap pada matanja,
hidungnja ditembus dengan kelikir?
1 (40-25) Dapatkah engkau
memantjing Leviatan dengan
mata kail, dan menarik lidahnja kebawah
dengan tali?
2 (40-26) Dapatkah kiranja engkau
memasang buluh dalam hidungnja, dan
dengan susuh menebuk rahangnja?
3 (40-27) Sudikah ia bermohon
kepadamu dengan hangatnja, dan
dengan manis berbitjara kepadamu?

41

Ayub 41.4–11
4 (40-28)
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Adakah ia berdjandji
denganmu, sehingga untuk se-lama2nja
engkau berhambakan dia?
5 (40-29) Dapatkah engkau ber-main2
dengannja seperti dengan burung
dengan mengikatnja dengan tali sebagai
permainan untuk puteri2mu?
6 (40-30) Dapatkah regu nelajan
menawarkannja, lalu mem-bagi2kannja
diantara para pedagang?
7 (40-31) Dapatkah engkau menusuki
kulitnja dengan seruit, dan kepalanja
dengan serampang?
8 (40-32) Tumpangkanlah sadja
tanganmu diatasnja! Mengingat
perangnja, nistjaja engkau tidak mau
lagi!
9 (41-1) Lihatlah, harapanmu ternjata
dusta, bahkan melihatnja sadja sudah
merebahkan.
10 (41-2) Tak seorangpun berani
merangsangnja, dan siapa gerangan
dapat bertahan dihadapan dia?
11 (41-3) Siapa gerangan jang
menghadapinja dan lalu selamat,
dibawah seluruh langit tiada seorangpun
djua!

Ayub 41.12–21
12 (41-4)
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Aku tidak mau diam tentang
anggota2nja, melainkan tentang
kekuatannja mau aku bitjara.
13 (41-5) Siapa gerangan berani
menjingkap badju luarnja, dan siapa
memasuki zirahnja jang rangkap?
14 (41-6) Siapa gerangan membuka
pintu mulutnja, kehebatan ada dikeliling
giginja!
15 (41-7) Punggungnja ialah parit2
dari sisik, jang ditutup rapat2 dengan
meterai dari kerikil.
16 (41-8) Satu sama lain disambungkan
dengan eratnja, tjelah tiada diantaranja.
17 (41-9) Jang satu melekat pada
jang lain, bersatu-padu dengan tak
terpisahkan.
18 (41-10) Bersinnja mentjahajakan
terang, dan matanja adalah laksana bulu
mata fadjar.
19 (41-11) Obor api terbit dari mulutnja,
dan berpetjikan bunga api.
20 (41-12) Dari lubang hidungnja
keluarlah asap, seperti dari periuk jang
panas mendidih.
21 (41-13) Nafasnja menjalakan bara
api, dan njala api mendjilat dari dalam
mulutnja.

Ayub 41.22–30
22 (41-14)
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Kekuatan diamlah atas
tengkuknja, dan didepan mukanja
kekedjutan melondjak.
23 (41-15) Gelambir dagingnja berlekat2an, se-akan2 tertuang padanja
dengan tak tergerakkan.
24 (41-16) Padatlah hatinja bagaikan
batu, mampatlah bagaikan batu giling.
25 (41-17) Djika ia bangkit, maka
dewatapun gementar, mundurlah
mereka kekedjutan.
26 (41-18) Pedang mengenainja, tetapi
tidak tersemat, demikianpun tombak,
lembing dan pendahan.
27 (41-19) Seperti sekamlah
dipandangnja besi, dan perunggu
seperti kaju rapuh.
28 (41-20) Ia tidak dilarikan anakpanah, dan batu dari pengumban
berubah baginja mendjadi djerami.
29 (41-21) Gada baginja serupa dengan
djerami, ia menertawakan tjampak
buang jang bergentar.
30 (41-22) Tembikar tadjam2 adalah
dibawahnja, dan ia me-lontjat2 atas
lumpur seperti alat penebah.

Ayub 41.31–42.4
31 (41-23)
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Tubir dididihkannja seperti
periuk, dan laut dibuatnja seperti
pemasak obat2an.
32 (41-24) Ia meninggalkan olakan
jang bertjahaja, tubir itu dipandangnja
seperti daratan.
33 (41-25) Diatas bumi tiada
bandingnja, ia adalah machluk
jang tidak tahu takut.
34 (41-26) Ia menentang semuanja
jang tinggi, radjalah ia atas segala anak
ketjongkakan.
1 Lalu Ijob mendjawab kepada
Jahwe dengan berkata:
2 Aku tahu, bahwa Engkaulah
mahakuasa, dan tiada satu niatpun jang
mustahil bagiMu.
3 "Siapakah dia jang mengaburkan
rentjana, dengan tutur jang tidak
bermakna?" Betul! Tanpa pengertian aku
telah mengutarakan hal2 terlalu adjaib
bagiku, jang tidak kuketahui.
4 (Dengarkanlah Aku, maka Aku
hendak berbitjara, Aku hendak bertanja
kepadamu, dan engkau boleh mengadjari
diriKu.)
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Ayub 42.5–9
5 Hanja
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angin2 telah kudengar
tentang diriMu, tetapi sekarang mataku
memandang Engkau.
6 Karena itu kutjabut kata2ku tadi, dan
aku menjesal dalam debu dan abu.
7 Setelah Jahwe mengutjapkan
perkataan itu kepada Ijob, lalu Ia
bersabda kepada Elifaz dari Teman:
"Marahlah Aku kepadamu dan kepada
kedua temanmu, sebab kamu tidak
berbitjara benar tentang diriKu seperti
hambaKu Ijob.
8 Nah, sekarang ambillah lembu djantan
tudjuh ekor dan domba djantan tudjuh
ekor, lalu pergilah kepada hambaKu Ijob
dan persembahkanlah kurban bakar
untuk kamu, sedang hambaKu Ijob
mendoakan kamu. Pada dialah Aku
akan berkenan, sehingga Aku tidak
djadi mendatangkan sesuatu jang hebat
kepadamu, oleh sebab kamu tidak
berbitjara benar tentang diriKu seperti
hambaKu Ijob."
9 Lalu Elifaz dari Teman, Bildad
dari Sjuah dan Sofar dari Naamah
pergi dan berbuat sebagaimana telah
diperintahkan Jahwe kepada mereka.
Dan Jahwe berkenan pada Ijob.

Ayub 42.10–15
10 Jahwe
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memulihkan nasib Ijob,
karena ia mendoakan teman2nja. Jahwe
menambah milik Ijob sampai dua lipat.
11 Lalu semua saudara dan saudarinja
dan semua kenalannja dari masa
lampau datang mengundjunginja,
mengadakan djamuan ber-sama2
dengan dia dirumahnja, menjatakan
turut berdukatjita dan melipur dia atas
segala malapetaka, jang didatangkan
Jahwe kepadanja; dan masing2
menghadiahkan kepadanja satu kesita
dan satu tjintjin emas.
12 Adapun Jahwe memberkati
waktu achir Ijob terlebih daripada
waktu awalnja. Dan ia mendapat
empatbelasribu ekor domba, enamribu
ekor unta, seribu pasang sapi dan seribu
ekor keledai betina.
13 Lagi pula ia mendapat empatbelas
putera dan tiga puteri.
14 Jang pertama dinamainja Jemina,
jang kedua Kasi'a dan jang ketiga
Keren-hapuk.
15 Diseluruh negeri tak terdapat satu
wanitapun jang setjantik puteri2 Ijob;
dan bapaknja memberi mereka bagian
pusaka seperti saudara2 mereka.

Ayub 42.16–17
16 Kemudian
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Ijob hidup seratus
empatpuluh tahun lamanja dan masih
melihat anak-tjutju dan tjitjitnja sampai
angkatan jang keempat.
17 Maka Ijob meninggal, sangat tua dan
kenjang akan umur.

Mazmur
1 Berbahagialah

orang, jang tiada
berlangkah menurut adjakan kaum
pendjahat, tiada pula menempuh
lorong kaum pendosa, dan tiada duduk
bersidang dengan peng-olok2,
2 melainkan jang kesukaannja
ialah dalam Taurat Jahwe, dan jang
siang-malam mengadji TauratNja!
3 Maka ibaratnjalah ia sebatang pohon,
ditanam dekat saluran2 air, jang
menghasilkan buahnja pada waktunja,
jang daun2annja tiadalah djadi laju, dan
berhasillah apa jang dikerdjakannja.
4 Demikian tiadalah halnja si djahat,
tidak, melainkan sebagai sekam, jang
di-terbang2kan angin.
5 Karena itu tiadalah kaum pendjahat
berdiri dalam pengadilan, tiada pula
kaum pendosa dalam himpunan
orang-orang jang djudjur.
6 Sebab Jahwe peduli akan djalan
orang2 djudjur, tetapi djalan kaum
pendosa akan musna.

1

Mazmur 2.1–9
1 Mengapa

2

gemparlah bangsa2 dan
kaum2 merantjangkan sia2?
2 Radja2 bumi bangkit, dan pembesar2
bermupakat serentak melawan Jahwe
dan Jang diurapiNja:
3 "Marilah kita patahkan belenggu
mereka, dan kita tjampakkan tali2
mereka!"
4 Jang bersemajam disurga, Dia
tertawa, Tuhan memperolokkan mereka,
5 Kemudian Ia bersabda dalam
murkaNja kepada mereka, dan
mengedjutkan mereka dengan
geramNja:
6 "Akulah jang telah melantik radjaKu
diatas Sion, gunungKu jang sutji."
7 Aku mesti menegaskan keputusan
Jahwe: Ia telah bersabda kepadaku:
"PuteraKulah engkau, Kuperanakkan
dikau hari ini;
8 pintalah olehmu daripadaKu, maka
bangsa2 akan Kuberi djadi pusakamu,
dan udjung2 bumi mendjadi wilajahmu;
9 hantjurkanlah mereka dengan tongkat
besi, remukkanlah mereka bagai
djambangan tanah-liat!"

2

Mazmur 2.10–3.5
10 Dan

3

kini, para radja, djadilah paham,
terimalah peringatan, hai pengemudi
dunia!
11 Mengabdilah kepada Jahwe dengan
takut,
12 dan tjiumilah kakiNja dengan gerun,
agar djangan bangkit murkaNja dan
binasalah kamu didjalan, bila segera
'kan ber-kobar2 amarahNja. Bahagialah
mereka semua, jang berlindung
kepadaNja!
1 Mazmur, Dawud, waktu ia melarikan
dirinja dari puteranja Absjalom. (3-2)
Betapa banjaknja, ja Jahwe, musuhku,
banjaklah mereka jang bangkit melawan
daku,
2 (3-3) banjaklah jang berkata tentang
diriku: "Tiadalah selamat baginja pada
Allah!"
3 (3-4) Namun, ja Jahwe, Engkaulah
perisai dikelilingku, kemuliaanku!
Engkaulah jang menegakkan kepalaku.
4 (3-5) Aku telah berseru kepada Jahwe
dengan njaring, dan dari gunungNja
jang sutji Ia mendjawab aku.Selah
5 (3-6) Aku telah berbaring, lalu
tertidurlah aku, bangun lagi, sebab
Jahwe menjokong aku.

3

Mazmur 3.6–4.4
6 (3-7)

4

Tiada kugentari orang be-ribu2
itu, jang mengatur dirinja mengepung
aku.
7 (3-8) Bangkitlah, ja Jahwe,
selamatkanlah aku, ja Allahku! Sebab
Engkau telah menampar segala
musuhku, gigi kaum durdjana telah
Kaupatahkan.
8 (3-9) Dari Jahwelah keselamatan!
BerkahMu diatas umatMu!
1 Untuk Pemimpin, Alat2 berdawai,
Dawud. (4-2) Dikala aku berseru,
dengarkanlah aku, Allah, Pemulih hakku,
Kau, jang melapangkan daku dalam
kesesakanku, kasihanilah aku dan
dengarkanlah doaku!
2 (4-3) Hai orang2, sampai bilamanakah
kemuliaanku kamu hinakan, mengapa
kamu suka akan jang sia2 dan men-tjari2
kebohongan? Selah
3 (4-4) Ketahuilah: Jahwe menjatakan
kerelaanNja jang chas kepadaku,
Jahwe mendengarkan, bila aku berseru
kepadaNja.
4 (4-5) Gemetarlah dan djangan
berdosa, bitjaralah dalam hatimu
dipembaringanmu dan diamlah! Selah

4

Mazmur 4.5–5.4
5 (4-6)

5

Persembahkanlah kurban
kedjudjuran, dan pertjajalah pada
Jahwe!
6 (4-7) Banjak orang berkata: "Siapa
'kan menundjukkan jang baik kepada
kami?" Terbitkanlah, ja Jahwe, diatas diri
kami tjahaja wadjahMu!
7 (4-8) Engkau menaruh dalam hatiku
gembira jang lebih besar daripada dikala
gandum dan anggur mereka berlimpah.
8 (4-9) Dengan sentosa kuberbaring dan
serentak tertidurlah aku, sebab Engkau
melulu, Jahwe, jang mengistirahatkan
daku dengan aman-sentosa.
1 Untuk Pemimpin, dengan suling(?),
Mazmur, Dawud. (5-2) Dengarkanlah,
ja Jahwe, kata-kataku ini, indahkanlah
keluh-kesahku,
2 (5-3) perhatikanlah suara
permohonanku, Radjaku dan Allahku!
KepadaMulah, ja Jahwe, kusampaikan
doaku,
3 (5-4) dinihari sudah Kaudengar
suaraku, dinihari kusampaikan
permohonanku, dan aku meng-amat2i.
4 (5-5) Engkau 'kan bukanlah Allah jang
berkenan akan kedjahatan, dan tiada
durdjana jang boleh berdjamu padaMu,

5

Mazmur 5.5–11
5 (5-6)
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tiada orang-orang bodoh
bertahan dihadapanMu. Kaubentji semua
orang jang berbuat djahat,
6 (5-7) Kaubinasakan orang jang
berkata bohong; orang jang suka akan
darah dan penipuan didjidjikkan oleh
Jahwe.
7 (5-8) Tetapi berkat besarnja
kerelaanMu aku ini boleh masuk kedalam
RumahMu dan bersembah-sudjud
menudju BaitMu jang sutji dengan takut
kepadaMu.
8 (5-9) Jahwe, bimbinglah aku dalam
kedjudjuranMu, demi seteru-seteruku;
ratakanlah djalanMu dihadapanku!
9 (5-10) Sebab dimulut mereka
tiadalah kebenaran, batin mereka ialah
keruntuhan; kuburan terngangalah
rongkongan mereka, dan lintjirlah
lidahnja.
10 (5-11) Siksalah mereka itu, ja
Allah, mereka djatuh hendaknja oleh
akal2nja sendiri; bubarkanlah mereka
karena dosanja jang tak terbilang, sebab
mereka berdurhaka melawan Dikau!
11 (5-12) Tetapi semoga
bergiranghatilah orang2 jang berlindung
kepadaMu, dan bersorak-gembira se-

Mazmur 5.12–6.6

7

lama2nja. Engkaulah akan melindungi
mereka, maka bersukahati dalam diriMu
mereka jang tjinta kepada namaMu.
12 (5-13) Sebab orang jang djudjur
akan Kauberkati, ja Jahwe, bagaikan
djebang kerelaan Kaulingkupi dia.
1 Untuk Pemimpin, Alat2 Berdawai,
dengan delapan(?), Mazmur, Dawud.
(6-2) Ja Jahwe, djanganlah Kauhukum
aku dalam amarahMu, djangan pula aku
Kausiksa dalam murkaMu!
2 (6-3) Kasihanilah aku, ja Jahwe, sebab
aku lesu; sembuhkanlah aku, ja Jahwe,
sebab terkedjutlah tulang2ku,
3 (6-4) dan djiwaku sangatlah
terperandjat. Tetapi Engkaulah, ja Jahwe
.... sampai bilamana?
4 (6-5) Berbaliklah, Jahwe, bebaskanlah
djiwaku, selamatkanlah aku demi
kerelaanMu.
5 (6-6) Sebab tiadalah kenangan akan
Dikau dalam maut: didalam pratala
siapakah akan memudji Engkau?
6 (6-7) Aku dimakan habis oleh
rintihanku, ber-malam2an kumandikan
pembaringanku, dan tempat-tidurku
kugenangi dengan air mataku.

6

Mazmur 6.7–7.4
7 (6-8)

8

Mataku memudar oleh
kesedihan, mendjadi tua karena
musuh2ku.
8 (6-9) Njahlah daripadaku, hai sekalian
jang berbuat djahat, sebab Jahwe telah
mendengarkan suara tangisku!
9 (6-10) Jahwe mendengarkan
permohonanku, dan doaku telah
disambut Jahwe.
10 (6-11) Segala musuhku akan tersipu2, amat terkedjut, akan menjingkir
dan segera dipermalukan.
1 Lagu ratap Dawud, jang
dinjanjikannja untuk Jahwe,
beralasan kata2 Kisj, orang Binjamin.
(7-2) Jahwe, Allahku, kepadaMu aku
berlindung, selamatkanlah aku dari
segala pengedjarku dan bebaskanlah
aku!
2 (7-3) Djanganlah dia sebagai singa
men-tjabik2 aku, menghelakan daku
dengan tiada pembebas!
3 (7-4) Jahwe, Allahku, djika kiranja aku
jang berbuat demikian, djika kelaliman
ada di-tapak2ku;
4 (7-5) djika kukembalikan jang djahat
kepada kawanku, aku, jang melepaskan
jang melawan daku tanpa alasan:

7

Mazmur 7.5–11
5 (7-6)

9

maka hendaknja musuhku
mengedjar dan mendapat aku,
meng-indjak2 hidupku ditanah, dan
melemparkan kemuliaanku kedalam
debu! Selah
6 (7-7) Berdirilah, ja Jahwe,
dalam murkaMu, bangkitlah lawan
geram lawan2ku: bangunlah demi
kepentinganku, peradilan mesti
Kaupesankan.
7 (7-8) Hendaknja himpunan pembesar2
mengelilingi Engkau, dan kembalilah
keatas melebihinja.
8 (7-9) Jahwe mengadili bangsa2.
Hakimilah aku, ja Jahwe, menurut
kedjudjuranku, dan sekedar kesutjian
hatiku.
9 (7-10) Hendaknja berachirlah
kedjahatan kaum pendosa, dan
kukuhkanlah orang2 jang djudjur.
Engkaulah kan jang menjelami hati dan
sanubari, ja Allah jang adil!
10 (7-11) Perisaiku beralaskan Allah,
jang menjelamatkan manusia jang lurus
hatinja.
11 (7-12) Allah adalah hakim jang adil,
pun Allahlah jang se-hari2 berang.

Mazmur 7.12–8.2
12 (7-13)
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Kembalilah ia mengasah
pedangnja, busurnja direntangkan dan
diarahkannja,
13 (7-14) tetapi ia menjiapkan alat2
pembunuh bagi dirinja, dan anak 2
panahnja dibuatnja ber-njala2.
14 (7-15) Lihatlah, ia sarat oleh
kedjahatan dan bunting oleh kelaliman,
dan dustalah apa jang dilahirkannja.
15 (7-16) Parit dikeduknja dan digalinja,
tetapi terdjatuhlah dia sendiri dalam
pelubang, jang dikerdjakannja.
16 (7-17) Begitulah kelalimannja
berbalik diatas kepalanja sendiri,
dan perkosaannja akan menuruni
tengkoraknja sendiri.
17 (7-18) Aku hendak memuliakan
Jahwe karena keadilanNja, dan
ber-madah2 bagi nama Jahwe jang
Mahatinggi.
1 Untuk Pemimpin, Lagu:
"Pengindjakan"(?), Mazmur,
Dawud. (8-2) Jahwe, Tuhan kami,
betapa megahnjalah namaMu diatas
bumi seluruhnja! Kau, jang meninggikan
kemuliaanMu diatas langit,
2 (8-3) Demi lawan2Mu Kauangkat
kekuatan dengan mulut kanak2 dan

8

Mazmur 8.3–9.1
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baji, untuk menjumbat mulut seteru dan
pembalas.
3 (8-4) Bila kupandang langitMu, karja
djari2Mu, bulan dan bintang2 jang
Kaupasang:
4 (8-5) apakah manusia, maka Engkau
sudi mengenangkannja, atau anak
manusia, maka ia sudi Kaupelihara?
5 (8-6) Sedikitlah Kaususutkan dia
daripada Allah, dengan mulia dan hormat
Kaumahkotai dia;
6 (8-7) kepadanja Kaukuasakan karja2
tanganMu, semuanja Kautundukkan
dibawah kakinja:
7 (8-8) domba, sapi semuanja, dan pula
hewan dipadang,
8 (8-9) burung diudara dan ikan dilaut,
jang mendjalani lorong2 dilautan.
9 (8-10) Jahwe, Tuhan kami, betapa
megahnjalah namaMu diatas bumi
seluruhnja!
1 Untuk Pemimpin, Lagu: "Mut
Labben", Mazmur, Dawud. (9-2)
Alef -- Aku hendak memuliakan
(Dikau), Jahwe, dengan segenap hatiku,
mentjeritakan segala keadjaibanMu;

9

Mazmur 9.2–9
2 (9-3)
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didalamMulah aku hendak
bergembira dan bersuka-ria, memudji
namaMu jang Mahatinggi.
3 (9-4) Bet -- Sebab akan berbalik-surut
musuh2ku, dan akan ber-tatih2 dan
binasa dihadapan wadjahMu.
4 (9-5) Perkara dan sengketaku telah
Kauselenggarakan, Engkau telah
bertachta selaku hakim jang adil.
5 (9-6) Gimel -- Engkau telah
mengantjam kaum kafir, telah
Kaubinasakan orang jang djahat, nama
mereka telah Kauhapuskan untuk
selamanja.
6 (9-7) Lenjaplah musuh, puing2 untuk
selamanja: kota2 jang telah Kaurenggut
dan jang sudah hilang kenangannja,
demikianlah mereka itu.
7 (9-8) He -- Tetapi Jahwe
bertachta abadi, singgasanaNja
akan ditempatkanNja akan pengadilan;
8 (9-9) Diapun dengan adil akan
menghakimi bumi, dan dengan
kelurusan akan mengadili bangsa2.
9 (9-10) Waw -- Demikian Jahwe akan
djadi benteng untuk orang tertindas,
benteng diwaktu kesesakan.

Mazmur 9.10–16
10 (9-11)

13

Dan orang jang mengenal
namaMu akan pertjaja padaMu, sebab
Engkau ja Jahwe, tiada meninggalkan
mereka, jang mentjariMu.
11 (9-12) Zain -- Pudjilah Jahwe jang
berumah di Sion, diantara bangsa2
maklumlah perbuatan2Nja jang gagah!
12 (9-13) Sebab sebagai penuntut
darah Ia mengenang mereka, tiadalah
dilupakanNja seruan si hina-dina.
13 (9-14) Het -- Kasihanilah aku, ja
Jahwe, lihatlah kesusahanku karena
musuh2ku, Engkaulah jang mengangkat
daku dari pintu2 Maut,
14 (9-15) agar aku memaklumkan
segala pudjianMu di-gerbang2
Puteri Sion, dan bergembira atas
penjelamatanMu.
15 (9-16) Tet -- Bangsa2 telah
terperosok dalam lubang, jang
dikerdjakannja, kaki mereka sendiri
telah tersangkut oleh djaring, jang
disembunjikannja.
16 (9-17) Jahwe telah menampakkan
diriNja, diputuskanNja hukum, si djahat
didjeratNja dalam perbuatan tapak2nja
sendiri. Higgaion Selah.

Mazmur 9.17–10.4
17 (9-18)
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Jod -- Kaum durdjana akan
tersurut kedalam pratala, semua bangsa
kafir jang melupakan Allah.
18 (9-19) Kaf -- Sebab tiadalah untuk
selamanja si miskin akan dilupakan,
harapan orang2 tertindas takkan lenjap
se-lama2nja.
19 (9-20) Bangkitlah, ja Jahwe, supaja
djangan pongahlah manusia, agar
bangsa2 kafir diadili dihadapanMu!
20 (9-21) Semoga getar datang
diatas mereka, bangsa2 kafir ketahuilah
hendaknja mereka manusia adanja!Selah
1 (9-22) Lamed -- Mengapa,
ja Jahwe, Engkau berdjauh
daripadaku, dan bersembunji diwaktu
kesesakan?
2 (9-23) Sedangkan si pendjahat
menjombong, si miskin dianiaja
dan dipegang muslihat, jang
direntjanakannja.
3 (9-24) Mem -- Sebab si pendosa
ber-megah2 karena nafsu djiwanja,
dan me-mudji2 keuntungan tak adil.
Menghinakan Jahwe
4 (9-25) Nun -- si fasik dalam
pongahnja: "Dia tiada kan menagih;

10
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tidak adalah Allah", demikianlah seluruh
pikirannja.
5 (9-26) Se-waktu2 djalannja serba
mudjur, keputusan2Mu terlalu tinggi
baginja; segala lawannja! Ia bertiup atas
mereka.
6 (9-27) Berkatalah ia dalam hatinja:
"Tiadalah aku 'kan tergontjang,
turun-temurun aku terluput dari
petaka!"
7 (9-28) Pe -- Mulutnja penuh dengan
kutuk, tipu-muslihat dan tindasan,
dan dibawah lidahnja bentjana dan
kedjahatan;
8 (9-29) dalam alang2 ia duduk
mengadang, di-persembunjian2
dibunuhnja orang jang tak bersalah. 'ain
-- Matanja meng-intai2 simalang,
9 (9-30) bagaikan singa diguanja ia
mengadang dari persembunjiannja,
mengadang untuk menangkap si
malang, ia menangkap si tjelaka dan
menjeretnja kedalam djaringnja.
10 (9-31) Sade -- Ia berdekam,
meniarap, dan djatuhnja si miskin
karena rentjana2nja.
11 (9-32) Udjarnja dalam hatinja:
"Lupalah Allah, disembunjikanNja

Mazmur 10.12–17
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wadjahNja; melihatpun Dia tidak
pernah!"
12 (9-33) Kaf -- Bangkitlah, ja Jahwe
Allah, angkatkanlah tanganMu, djangan
Kaulupakan orang2 malang!
13 (9-34) Mengapatah si pendjahat
menghina Allah, berkata dalam hatinja:
"Dia tak akan menagih"?
14 (9-35) Resj -- Namun Engkau,
Engkaulah jang melihat derita
dan sengsara, Kaupandangi, agar
Kautaruh didalam tanganMu. Si malang
mempertjajakan dirinja kepadaMu,
dan bagi si jatim-piatu Engkaulah
penolongnja!
15 (9-36) Sjin -- Patahkanlah
lengan si durdjana dan pendjahat,
balaslah kedjahatannja, djanganlah itu
berlangsung terus!
16 (9-37) Jahwe ialah Radja jang abadi
untuk se-lama2nja, bangsa2 kafir akan
lenjap dari muka bumiNja.
17 (9-38) Tau -- Keinginan orang hinadina, ja Jahwe, telah Kaudengarkan, hati
mereka telah Kauteguhkan, telingaMu
telah Kautjondongkan,

Mazmur 10.18–11.7
18 (9-39)
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untuk memberi haknja kepada
si piatu dan si tertindas, agar berhentilah
menggentarkan manusia dari tanah.
1 Untuk Pemimpin, Dawud.
Kepada Jahwelah aku berlindung!
Bagaimana gerangan kamu berkata
kepada djiwaku: "Larilah, hai burung,
kegunungmu!
2 Sebab, lihatlah, kaum pendjahat
sudah merentangkan busurnja, dengan
teliti anak-panahnja telah dipasangnja
atas tali busurnja, untuk memanah
dalam gelap jang lurus hatinja.
3 Pabila alas2 telah runtuh, berbuat
apakah masih si djudjur?"
4 Jahwe berada di-Bait-KudusNja,
Jahwe, disurgalah singgasanaNja;
mataNja menindjau, bulu mataNja
mengudji para anak-manusia.
5 Jahwe mengudji si djudjur maupun
si djahat, jang tjinta kepada kelaliman
dibentji olehNja.
6 Kaum pendjahat dihudjaniNja dengan
bara dan belerang, angin ribut mendjadi
bagian pialanja.
7 Sebab djudjurlah Jahwe, segala
jang djudjur ditjintaiNja, si lurus akan
dipandang wadjahNja.
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Mazmur 12.1–7
1 Untuk
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Pemimpin, Dengan
delapan(?), Mazmur Dawud.
(12-2) Selamatkanlah, ja Jahwe, sebab
habislah kesutjian, lenjaplah kesetiaan
diantara anak2-manusia.
2 (12-3) Jang seorang berbohong
kepada jang lain, bitjara mereka dengan
bibir jang lintjir dan hati mendua.
3 (12-4) Semoga Jahwe merenggut
semua bibir jang lintjir, lidah jang tinggi
tjakapnja;
4 (12-5) mereka jang berkata: "Kami
berkuasa dengan lidah kami, bibir kami
beserta kami; siapa gerangan akan
melebihi kami?"
5 (12-6) "Demi penindasan kaum jang
tjelaka dan keluhan orang2 jang miskin,
maka Aku akan bangkit, sabda Jahwe,
Kudatangkan keselamatan kepada jang
mendambakannja."
6 (12-7) Sabda Jahwe adalah sabda
jang murni, perak terudji, tersisih dari
tanah, tudjuh kali terbesut.
7 (12-8) Kau, ja Jahwe, akan ingat akan
mereka, lalu melindungi kami terhadap
angkatan ini selamanja

12
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8 (12-9)
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Kaum djahat berkeliaran
disekeliling, kekedjian meninggikan
dirinja diantara anak2 manusia.
1 Untuk Pemimpin, Mazmur,
Dawud. (13-2) Sampai bilamana,
ja Jahwe, Kaulupakan? Samasekali?
Sampai bilamana Kausembunjikan
wadjahMu bagiku?
2 (13-3) Sampai bilamana kutaruh
durhaka dalam djiwaku, kesedihan
dalam hatiku, siang-malam? Sampai
bilamana musuhku akan melebihi aku?
3 (13-4) Tiliklah, ja Jahwe, Allahku,
djawablah aku! Terangilah mataku,
supaja aku djangan tertidur dalam maut,
4 (13-5) agar musuhku djangan sampai
berkata: "Dia kulebihi!", dan lawan2ku
djangan bersorak, sebab gojanglah aku!
5 (13-6) Tetapi aku pertjaja pada
kerelaanMu! Biarlah hatiku bersoraksorai atas keselamatanMu,
6 (13-6) aku hendak bernjanji bagi
Jahwe, sebab Ia berbuat baik kepadaku.
1 Untuk Pemimpin, Dawud.
Berkatalah si bodoh dalam
hatinja: "Tiadalah Allah." Mereka
membusukkan, mengedjikan
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14

Mazmur 14.2–15.1
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perbuatannja, tiada lagi jang berbuat
baik.
2 Dari surga Jahwe memandang
kebawah, keatas anak2-manusia, untuk
menilik kalau2 adalah seorang jang arif,
jang mentjari Allah.
3 Semuanja telah tersesat, busuklah
sekalian, tiadalah jang berbuat baik,
tiada seorangpun djua.
4 Tiadakah paham sekalian jang
berbuat djahat? Dengan memakan
umatku mereka memakan rotinja, Jahwe
tiadalah diserukannja.
5 Sekali waktu gemetarlah mereka
kekedjutan, sebab Allah beserta
angkatan jang djudjur;
6 kamu mempermalukan rentjana orang
jang bertjelaka, tetapi Jahwe adalah
pelindungnja.
7 Siapakah akan mendatangkan
penjelamatan Israil dari Sion? Pabila
Jahwe memulihkan nasib umatNja, maka
Jakub bersorak, Israil beria!
1 Mazmur, Dawud. Jahwe,
siapakah akan menumpang
dikemahMu, siapakah akan tinggal
digunungMu jang sutji?
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2 Orang
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jang berdjalan sempurna, jang
berbuat djudjur, jang berkata benar
dalam hatinja, dan dengan lidahnja tiada
memfitnah;
3 jang tiada berbuat djahat kepada
saudaranja, tiada djuga mendatangkan
nista atas sesamanja;
4 nistalah dimatanja kaum buangan,
tetapi dihormatinja orang 2 jang takut
kepada Jahwe. Walau bersumpah akan
ruginja sendiri, tetapi ia tiada berubah,
5 ia tiada memindjamkan uangnja
dengan tambahan, dan tiada menerima
hadiah untuk merugikan orang jang
tidak bersalah, Jang berbuat demikian
tiadalah gojang untuk selamanja.
1 Miktam, Dawud. Lindungilah
aku, ja Allah, sebab kepadaMu
aku berlindung.
2 Udjarmu kepada Jahwe: "Tuhanku,
Engkaulah kebahagiaanku, tiada apapun
mengatasi Engkau";
3 kepada jang sutji2 dibumi;
"Pembesar2ku, seluruh kesukaanku
kepada mereka!"
4 Berkerumunlah berhala mereka, dan
mereka membuntutinja, akulah takkan
mentjurahkan kurban-darah mereka,
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bahkan namanjapun tiada diutjapkan
bibirku.
5 Jahwelah bagian pusakaku dan
pialaku, Kaulah jang memegang
nasibku.
6 Tali pengukur telah djatuh bagiku
ditempat elok, jah, pusakaku sangatlah
kusukai.
7 Aku memudji Jahwe, karena aku telah
dinasihatiNja, bahkan diwaktu malampun
buah2 pinggangku memperingatkan
daku.
8 Jahwelah kutaruh didepan mataku
selalu; karena Dia mendampingi aku,
maka aku tiadalah gojah.
9 Sebab itulah hatiku bergirang dan
batinku bersorak, bahkan badanku
beristirahat dengan aman-sentosa.
10 Sebab Engkau tiada 'kan
menjerahkan djiwaku kepada pratala,
tiada pula Engkau membiarkan
kekasihMu melihat kebusukan.
11 Engkau akan menundjukkan lorong
kehidupan kepadaku, kekenjangan
kesukaan dihadapan HadiratMu,
dan kebahagiaan pada sisikananMu
se-lama2nja.

Mazmur 17.1–8
1 Doa,
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Dawud. Dengarkanlah,
ja Jahwe, keadilan, indahkanlah
seruanku; tjondongkanlah telingaMu
kepada doaku, dari bibir jang djudjur!
2 Semoga dari wadjahMu keluar
keputusan bagiku, mataMu melihat apa
jang lurus.
3 Djika Engkau mengadjuk hatiku,
menilik aku diwaktu malam, djika
Kaubesut daku, maka tiada 'kan
Kaudapati kedjahatan padaku; mulutku
tiada melanggar
4 sebagai lazim pada manusia. Seturut
sabda bibirMu, maka kupelihara lorong2
orang jang mahir dalam hukum,
5 langkah2ku tetap di-djedjak2Mu,
kakiku tiadalah gojah.
6 KepadaMu aku berseru, sebab
Engkau mendjawab aku, ja Allah,
tjondongkanlah telingaMu kepadaku,
dengarkanlah bitjaraku!
7 Tandakanlah kerelaanMu, Engkau jang
menjelamatkan para pengungsi dari
kaum durhaka dengan tangankananMu.
8 Djagailah aku sebagai bidji
mata, dibawah naungan sajapMu
sembunjikanlah aku
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kaum pendjahat jang
mengagahi aku! Dengan geramnja
seteru2ku mengelilingi aku,
10 mereka telah menutup hatinja
dengan rapatnja, mulutnja bitjara
dengan angkuhnja.
11 Kini aku dikepung langkah2nja,
matanja meng-amat2i hendak
mengempaskan ketanah;
12 tampaknja bagaikan singa,
jang mendambakan men-tjabik2,
seperti singa muda jang berbaring
dipersembunjiannja.
13 Bangkitlah, Jahwe, songsonglah dan
bungkukkanlah dia, rebutlah dengan
pedangMu djiwaku dari si djahat,
14 dengan tanganMu, ja Jahwe, dari
orang2 mati, dari orang2 mati, jang
sudah habislah bagian hidupnja.
Perut mereka akan Kaupenuhi dengan
simpanan2Mu, kenjang2lah putera2nja,
dan sisanja ditinggalkannja kepada
anak2nja.
15 Tetapi aku dalam kedjudjuran akan
memandang wadjahMu, dan sekali
bangun aku akan kenjang dengan
wudjudMu.

Mazmur 18.1–7
1 Untuk
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Pemimpin, Abdi Jahwe,
Dawud, jang mengutjapkan
perkataan2 lagu ini waktu Jahwe
membebaskan dia dari tangan semua
seterunja dan dari tangan Sjaul, (18-2)
katanja: Ja Jahwe, aku tjinta kepadaMu,
kekuatanku!
2 (18-3) Jahwe, batukarangku,
bentengku, pembebasku! Allahku,
padasku, tempatku berlindung,
perisaiku, tanduk keselamatanku,
tembokku!
3 (18-4) Aku menjerukan Jahwe
jang terpudji, dan dari seteru2ku aku
diselamatkan.
4 (18-5) Ombak2 maut menggerebek
aku, dan anak2 sungai malapetaka
mengetjutkan daku;
5 (18-6) djerat2 pratala melingkari
diriku, perangkap2 maut melingkari
diriku,
6 (18-7) Dalam kesesakanku aku
berseru kepada Jahwe, dan lantang
aku berteriak kepada Allahku. Maka
dari BaitNja didengarNja suaraku, dan
seruanku sampai ketelingaNja.
7 (18-8) Maka gempalah dan
bergetarlah bumi, dan gontjanglah alas2
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gunung-gemunung dan gemetar, sebab
amarahlah Dia.
8 (18-9) Naiklah asap dari lubang
hidungNja, dan api dari mulutNja
melulur, bara ber-kobar2lah karenanja.
9 (18-10) Maka dibungkukkanNja langit
dan turunlah Ia, awan kelabu dibawah
kakiNja.
10 (18-11) DikendaraiNjalah Kerub dan
terbanglah Ia melajang atas sajap angin.
11 (18-12) Ia membuat kegelapan
djadi selubung dikelilingNja, kemahNja
ialah mega-mendung jang gelap dan
awan-kemawan tebal.
12 (18-13) Karena suatu kilatan
dihadapanNja, maka berpidjaranlah
arang2 berapi.
13 (18-14) Dari langit menggunturlah
Jahwe, Jang Mahatinggi mengeluarkan
suaraNja.
14 (18-15) DikirimNja anak2-panahNja
dan Ia mentjerai-beraikan mereka,
Ia melemparkan kilat2Nja dan
mengatjaukan mereka.
15 (18-16) Maka menampaklah
dasar2 laut, alas2 bumi disingkapkan
karena antjamanMu, ja Jahwe, karena
hembusan angin hidungMu.

Mazmur 18.16–23
16 (18-17)
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Ia mengulurkan (tanganNja)
dari atas memegang aku, menarik aku
dari dalam air besar;
17 (18-18) dibebaskanNja aku
dari musuhku jang perkasa, dari
pembentji2ku, jang lebih kuat
daripadaku.
18 (18-19) Mereka itu berhadapan
dengan daku pada hari malang
bagiku, tetapi bagiku Jahwe mendjadi
penjokong.
19 (18-20) Maka dibawaNja aku
kepadang jang luas, dan aku
dibebaskanNja, sebab Ia berkenan
kepadaku.
20 (18-21) Jahwe membalas aku
menurut kedjudjuranku, dan sekedar
kemurnian tanganku mengimbangi aku;
21 (18-22) Sebab kupelihara djalan2
Jahwe, dan tiada aku berdjahat terhadap
Allahku.
22 (18-23) Karena segala hukumNja
tetaplah dihadapanku, dan perintah2Nja
tiada kusisihkan daripadaku.
23 (18-24) Demikian aku sempurna
padaNja, dan kudjaga diriku terhadap
dosa.

Mazmur 18.24–31
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Sebab itu dibalaslah aku
oleh Jahwe menurut kedjudjuranku, dan
sekedar kemurnian tanganku didepan
mataNja.
25 (18-26) Karena terhadap jang baik,
Engkau berlaku baik, dan terhadap orang
sempurna, Engkau berlaku sempurna,
26 (18-27) Engkau bersih terhadap jang
bersih, tetapi terhadap jang ber-belok2,
Engkau ber-belok2 djua,
27 (18-28) sebab Engkau
menjelamatkan orang2 jang hina
dina, tetapi mata jang menjombong
Kauturunkan.
28 (18-29) Sebab Engkau, ja Jahwe,
membuat pelitaku menjinar, Allahku
menerangi kegelapanku.
29 (18-30) Dengan Dikau kuserbu
rombongan, dan dengan Allahku
kulontjati tembok.
30 (18-31) Allah, sempurnalah
djalanNja, sabda Jahwe terbesut;
Dia adalah perisai bagi semua jang
mengungsi kepadaNja.
31 (18-32) Siapakah Allah selain Jahwe,
dan siapa batupadas selain Allah kami?

Mazmur 18.32–39
32 (18-33)
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Allahlah menjabuki aku
dengan kekuatan, dan membuat utuhlah
djalanku;
33 (18-34) jang menjerupakan kakiku
dengan rusa, dan menempatkan daku
diatas ketinggian;
34 (18-35) jang mengadjar tanganku
untuk berperang, dan busur sakti
ditaruhNja didalam tanganku.
35 (18-36) Telah Kauberikan
kepadaku perisai penjelamatanMu,
dan tangankananMu telah menopang
aku, dan kerelaanMu membuat aku
berbesar hati.
36 (18-37) Langkah dibawahku telah
Kaulebarkan, dan mata2-kakiku tidaklah
gojang.
37 (18-38) Kukedjar musuh2ku dan
kudapatkan mereka, aku tiada 'kan
berbalik sampai mereka dihabisi.
38 (18-39) Kuhantjurkan mereka,
hingga tiada lagi mereka bangkit,
djatuhlah mereka dibawah kakiku.
39 (18-40) Kausabuki aku dengan
kekuatan akan berdjuang, dan
Kautundukkan kaum pemberontak
dibawahku;

Mazmur 18.40–48
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segala musuhku Kauberikan
punggungnja kepadaku, dan kaum
pembentjiku kusumbat mulutnja.
41 (18-42) Biar berteriakanlah mereka
- tiada jang menjelamatkannja, kepada
Jahwe - tiadapun Ia mendengar.
42 (18-43) Kuremukkan mereka bagai
debu dihadapan angin, ku-indjak2
mereka selaku lumpur didjalan.
43 (18-44) Engkau telah membebaskan
daku dari bantahan rakjat, dan
Kauangkat daku mendjadi kepala
bangsa2; bangsa, jang tak kukenal,
mengabdi kepadaku.
44 (18-45) Itu mendengarkan daku
selekas mendengar, anak2 orang asing
meraju aku.
45 (18-46) Anak2 orang asing gugur,
dengan gemetar mereka keluar dari
kubu2nja.
46 (18-47) Hiduplah Jahwe dan
terpudjilah Padasku, luhurlah Allah
penjelamatanku;
47 (18-48) Allah jang memberi balasan
kepadaku, dan menundjukkan bangsa2
dibawahku.
48 (18-49) Dengan membebaskan
daku dari seteru2ku jang geram telah

Mazmur 18.49–19.5
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Kauangkat daku diatas segala lawan,
serta merebut daku dari tangan orang
perkasa.
49 (18-50) Sebab itu, ja Jahwe, aku
hendak memuliakan Dikau diantara
bangsa2, dan memudji namaMu dengan
mazmur.
50 (18-51) Ia memberi keselamatan
besar kepada radjaNja, dan menjatakan
kerelaan kepada jang diurapiNja, Dawud
dan keturunannja untuk selamanja.
1 Untuk Pemimpin, Mazmur,
Dawud. (19-2) Segala langit
mewartakan kemuliaan Allah, dan karja
tanganNja dikabarkan tjakerawala.
2 (19-3) Hari jang satu mentjeritakan
kepada hari jang lain, dan malam jang
lain menjampaikan wartanja kepada
jang satu.
3 (19-4) Tiada bitjara, tiada berkata,
tanpa kedengaran suaranja;
4 (19-5) namun keseluruh bumi meluas
bunjinja, dan sabdanja sampai keudjung
bumi. Disana dipasangkanNja kemah
bagi sang surja,
5 (19-6) dan ia keluar bagaikan
mempelai dari peraduannja, gembira
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laksana pahlawan hendak mendjalani
peredarannja.
6 (19-7) Terbitnja dari udjung langit
jang satu, dan peredarannja sampai
keudjung jang lain, dan tiada barang
sesuatu jang luput dari teriknja.
7 (19-8) Sempurnalah Taurat Jahwe,
menjegarkan djiwa; kesaksian Jahwe
adalah benar, membuat bidjak si
bersahadja.
8 (19-9) Luruslah penundjukan2 Jahwe,
meriangkan hati; perintah Jahwe adalah
murni, menerangi mata.
9 (19-10) Djernihlah ketakutan kepada
Jahwe, bertahan selamanja; keputusan
Jahwe adalah kebenaran; djudjur
sekaliannja;
10 (19-11) terindukan daripada emas,
dan daripada kentjana jang banjak;
dan lebih sedap daripada madu, dan
daripada tjair sarang lebah.
11 (19-12) Djuga hambaMu
diperingatkan mereka; mengindahkan
itu banjaklah gandjarannja.
12 (19-13) Kechilafan2 diperhatikankah
oleh siapa? Bersihkanlah aku dari
kesalahan2 tersembunji!

Mazmur 19.13–20.6
13 (19-14)
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Djagailah djuga hambaMu
terhadap kesombongan, djanganlah aku
dikuasai olehnja. maka tetaplah aku
sempurna, bersih dari kedjahatan besar.
14 (19-15) Semoga berkenanlah
utjapan2 mulutku, dan renungan hatiku
dihadapanMu, Ja Jahwe, Padasku dan
Penebusku!
1 Untuk Pemimpin, Dawud. (20-2)
Semoga Jahwe mendjawab
engkau diwaktu kesesakan, hendaknja
nama Allah Jakub melindungi engkau!
2 (20-3) Semoga dari Tempat-kudusNja
Ia mengirimkan kepadamu bantuanNja,
dan menjokongmu dari Sion.
3 (20-4) Sudilah Dia kiranja mengenang
persembahanmu semua, dan berkenan
pada kurban-bakarmu.Selah
4 (20-5) Hendaknja Dia menganugerahi
engkau menurut hatimu, dan memenuhi
segala rentjanamu.
5 (20-6) Demikian kami akan bersoraksorai atas keselamatanmu, dan
mengangkat pandji atas nama Allah
kami. Semoga Jahwe mengabulkan
segala permohonanmu!
6 (20-7) Kini kuketahui, bahwa Jahwe
menjelamatkan Jang diurapiNja,
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mendjawab dari surgaNja jang sutji
dengan perbuatan2 penjelamat
tangankananNja.
7 (20-8) Mereka itu, setengahnja
dengan kereta2-perangnja, setengahnja
dengan kuda2nja, tetapi kami dengan
menjebut nama Jahwe, Allah kami!
8 (20-9) Mereka itu runtuh dan
berdjatuhan, tetapi kami berdiri tegak
dan bertahan.
9 (20-10) Jahwe, selamatkanlah Seri
Baginda, dan djawablah kami pada hari
kami berseru!
1 Untuk Pemimpin, Mazmur,
Dawud. (21-2) Atas
kekuasaanMulah, ja Jahwe, maka
Seri Baginda bersuka-ria, dan atas
penjelamatanMu betapa sangatlah
sorak-sorainja!
2 (21-3) Engkau telah
menganugerahkan apa jang dirindukan
hatinja, dan pendambaan bibirnja
tidaklah Kauenggankan. Selah
3 (21-4) Bahkan dengan berkatpilihanMu Engkau mendahuluinja, diatas
kepalanja Kautaruh mahkota mas murni.
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Hidup dipohonnja kepadaMu:
Kaukurniakan kepadanja kepandjangan
hari untuk selamanja dan lagi.
5 (21-6) Besarlah kemuliaannja berkat
penjelamatanMu, kebesaran dan
kedjajaan Kaukenakan kepadanja.
6 (21-7) Sungguh Kau mendjadikannja
berkat untuk selamanja, dan
Kaugembirakan dia dengan sukatjita
dihadapanMu.
7 (21-8) Maka itu Seri Baginda pertjaja
kepada Jahwe, dan berkat kerelaan Jang
Mahatinggi tiada 'kan ia gontjang.
8 (21-9) Tanganmu akan menjusul
segala musuhMu, dan tangankananMu
akan mendapatkan kaum pembentjiMu.
9 (21-10) Engkau mendjadikan mereka
bagaikan perapian jang ber-njala2 pada
hari penampakanMu, ja Jahwe. Dalam
amarahNja Ia akan melulur mereka, dan
api akan memakannja.
10 (21-11) Buah mereka akan
Kautumpas lenjap dari bumi, dan
keturunan mereka dari tengah
anak2-manusia.
11 (21-12) Andaikan kedjahatan
diarahkannja kepadaMu, dan muslihat

Mazmur 21.12–22.6
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dipikirkan mereka, tetapi tiada kan
mereka melebihi.
12 (21-13) Sebab Engkau akan
menghalau mereka, dan menudju
merekalah tali busurMu Kaubetuli.
13 (21-14) Bangkitlah, ja Jahwe, dengan
kekuasaanMu! Kami akan bernjanji dan
bermadah atas kegagahanMu.
1 Untuk Pemimpin, Lagu: "Rusa
Fadjar", Mazmur, Dawud.
(22-2) Allahku, ja Allahku, mengapa
telah Kautinggalkan daku? Djauh
dari menjelamatkan daku perkataan
seruanku!
2 (22-3) Ja Allahku, siang-hari
aku berseru, dan tiada Kaudjawab,
malam-haripun dan tiada ku diam.
3 (22-4) Namun Engkaulah kudus,
bertachta atas pudjian2 Israil.
4 (22-5) PadaMulah nenek-mojang kami
telah pertjaja, mereka pertjaja, maka
Engkau membebaskan mereka;
5 (22-6) kepadaMu mereka berseru dan
selamatlah mereka, padaMulah mereka
pertjaja dan tiada dipermalukan.
6 (22-7) Tapi akulah tjatjing dan bukan
manusia, tjertjaan orang dan hinaan
rakjat.
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Semua jang melihat daku
mentjemoohkan daku, ditjebilkannja
bibirnja, digelengkannja kepalanja:
8 (22-9) "Ia menjerahkan dirinja kepada
Jahwe: Biarlah Dia membebaskannja,
menjelamatkannja, djika ia dikasihiNja!"
9 (22-10) Namun Engkaulah jang
menarik aku dari haribaan, dengan
eratnja menaruh aku pada tetek
bundaku;
10 (22-11) diserahkan daku kepadaMu
sedjak kandungnja, dari haribaan ibuku
Allahkulah Engkau.
11 (22-12) Djangan Engkau berdjauh
daripadaku, sebab dekatlah kesesakan,
dan tiada penolong lain!
12 (22-13) Banjak banteng muda
menggerebek aku, djawi2 dari Basjan
mengepung aku.
13 (22-14) Dingangakannja
montjongnja kepadaku, singa ganas
jang me-raung2.
14 (22-15) Bagaikan air kutjurahkan
diriku, dan segala tulangku melepas;
hatiku laksana lilin, dan meleleh itu
didalam batinku.
15 (22-16) Tekakku mengering
seperti beling, dan lidahku terlekap

Mazmur 22.16–23
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pada langitan mulutku; demikian
Kaubaringkan daku didalam debu maut.
16 (22-17) Nun andjing2 menggerebek
aku, aku dikelilingi gerombolan kaum
durdjana, ditembusnja tanganku dan
kakiku.
17 (22-18) Dapat kubilang segala
tulangku, mereka meng-amat2i dan
memandang aku;
18 (22-19) di-bagi2kannja antara
mereka pakaianku, dan djubahku
diperundikannja.
19 (22-20) Tapi Kau, ja Jahwe,
djanganlah berdjauh, kekuatanku,
bersegeralah menolong aku!
20 (22-21) bebaskanlah djiwaku dari
pedang, dan ketunggalanku dari tjakar2
andjing!
21 (22-22) selamatkanlah aku dari
montjong singa, dan aku jang malang ini
dari tanduk banteng!
22 (22-23) NamaMu akan kuwartakan
kepada saudara2ku, kumuliakan
di-tengah2 himpunan:
23 (22-24) pudjilah Jahwe, hai kamu
jang takut akan Dia, luhurkanlah Dia,
segenap keturunan Jakub, takutilah Dia,
seluruh keturunan Israil!

Mazmur 22.24–30
24 (22-25)
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Sebab Dia tiadalah pernah
menghina dan menjegani kepapaan
orang miskin, tiada pula menjembunjikan
wadjahNja daripadanja, melainkan
mendengar, pabila ia berseru kepadaNja.
25 (22-26) Berkat Dikau aku me-mudji2
ditengah himpunan besar, nadarku akan
kubajar dihadapan mereka jang takut
kepadaNja;
26 (22-27) Para hina-dina akan makan
dan dikenjangkan, dan Jahwe akan
dipudji mereka, jang mentjariNja.
Hiduplah hati mereka se-lama2nja.
27 (22-28) Segenap udjung bumi
akan mengenang dan berbalik kepada
Jahwe; mereka akan bersembah-sudjud
dihadapanNja, segala suku-bangsa kafir.
28 (22-29) Sebab pada Jahwelah
keradjaan, dan Tuhanlah Dia atas
bangsa2.
29 (22-30) Dihadapan Dia satu2nja
bersembah-sudjud para pembesar bumi,
dan tunduk didepanNja semua jang
turun kedebu, dan jang djiwanja tiadalah
hidup lagi.
30 (22-31) Tetapi keturunanku akan
mengabdi kepadaNja;

Mazmur 22.31–23.6
31 (22-32)
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ditjeritakan tentang Jahwe
kepada angkatan jang menjusul, dan
orang akan mewartakan keadilanNja
kepada bangsa jang akan dilahirkan
jakni: "Dialah, jang mengerdjakannja!"
1 Mazmur, Dawud. Gembalaku
ialah Jahwe, tiadalah aku
kekurangan sesuatu.
2 dibaringkanNja aku dipadang rumput
jang menghidjau, diantarkanNja aku
ke-sumber2 peristirahatan,
3 dan disegarkanNja djiwaku. Demi
namaNja Ia membimbing aku di-lorong2
jang lurus.
4 Walau kulewati djua lembah jang
gelap-gulita, namun aku tiada takut
akan bentjana, sebab Engkau beserta
aku; TongkatMu dan batangMu itulah
jang menghibur aku.
5 Kausediakan bagiku medja santapan
dihadapan kaum lawanku; Kaulumasi
kepalaku dengan minjak, meluaplah
pialaku.
6 Ja, kemurahan dan kerelaan
mengiringi aku, sepandjang hari
hidupku, dan kediamanku didalam
Rumah Jahwe, sepandjang sekalian hari.
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Mazmur. Bagi Jahwelah
bumi dan segala isinja, djagat
dan para penduduknja;
2 sebab Dialah jang mengalaskannja
diatas lautan, dan menetapkannja diatas
sungai2.
3 Siapa 'kan mendaki gunung Jahwe,
atau siapa diperkenankan berdiri
ditempatNja jang sutji?
4 Jang tangannja tidak bersalah dan
hatinja murni, jang tidak mengarahkan
hatinja kepada jang sia2, tiada pula
bersumpah hendak menipu.
5 Dialah akan menerima berkat dari
Jahwe, dan upahnja jang adil dari Allah
selamatnja.
6 Itulah angkatan orang2 jang peduli
akan Dia, jang mentjari wadjahMu, (ja
Allah) Jakub. Selah
7 Hai gapura2, angkatlah kepalamu,
dan djundjunglah dirimu, hai gerbang2
abadi, lalu masuklah Radja kemuliaan.
8 Siapakah itu, radja kemuliaan? Jahwe
jang perkasa dan gagah, Jahwe jang
gagah-berani dipertempuran!
9 Hai gapura2, angkatlah kepalamu,
dan djundjunglah dirimu, hai gerbang2
abadi, lalu masuklah Radja kemuliaan.
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itu, radja kemuliaan? Dialah
Jahwe balatentara, Dialah Radja
kemuliaan! Selah
1 Alef -- Dawud. KepadaMu
kuangkat djiwaku, ja Jahwe, ja
Allahku!
2 Bet -- PadaMu kupertjaja, djangan
aku dipermalukan, djangan seteru2ku
bergembira atas diriku!
3 Gimel -- Sebab semua orang
jang berharap kepadaMu, takkan
dipermalukan, mereka dipermalukan
jang mentjedera tanpa alasan.
4 Daled -- Perkenalkanlah kepadaku
djalan2Mu, ja Jahwe, adjarlah kepadaku
lorong2Mu;
5 He -- bimbinglah aku dalam
kebenaranMu dan adjarilah aku, sebab
Engkau adalah Allah selamatku, Wae -(dan) kepadaMu aku selalu berharap.
6 Zain -- Kenangkanlah kerahimanMu,
ja Jahwe, dan kerelaanMu, sebab itu dari
sediakala adanja;
7 Het -- djanganlah Kauingat dosa
masa-mudaku dan kesalahan2ku,
sekedar kerelaanMu ingatkan daku, demi
kebaikanMu, ja Jahwe!
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-- Baik dan luruslah Jahwe, karena
itu ditundjukkanNja djalan kepada kaum
pendosa.
9 Jod -- Jang hina-dina dibimbingNja
dalam kedjudjuran, diadjarkanNja
djalanNja kepada jang hina-dina.
10 Kaf -- Sungguh semua lorong Jahwe
adalah kerelaan dan kebenaran, bagi
mereka jang menepati perdjandjian dan
kesaksian2Nja.
11 Lamed -- Demi namaMu, ja Jahwe,
ampunilah dosaku, biar besarlah itu.
12 Mem -- Siapa gerangan orang
jang takut kepada Jahwe? Ia akan
menundjukkan djalan mana mesti
dipilihnja.
13 Nun -- Djiwanja akan diam dalam
kesedjahteraan, dan keturunannja akan
memiliki Tanah.
14 Samek -- Akrabnja Jahwe bagi jang
takut kepadaNja, dan perdjandjianNja
akan pengadjaran mereka.
15 'ain -- Mataku selalu tertudju kepada
Jahwe, sebab Dialah jang melepaskan
kakiku dari djaring.
16 Pe -- Berpalinglah kepadaku dan
kasihanilah aku, sebab aku ini sebatang
kara dan malang.

Mazmur 25.17–26.3
17 Sade
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-- Ambillah kesesakan
hatiku, dan lepaskan daku dari segala
kesusahanku.
18 Resj -- Indahkanlah kemalangan
dan bebanku, dan hapuskanlah dosaku
semuanja.
19 Tengoklah seteru2ku jang amat
banjaknja, jang membentji daku dengan
sangat hebatnja.
20 Sjin -- Peliharakanlah njawaku dan
lepaskan daku, djanganlah aku malu2,
karena kepadaMu aku telah berlindung.
21 Tau -- Kesutjian dan kelurusan
hendaknja melindungi aku, sebab aku
telah berharap kepadaMu.
22 Ja Allah, bebaskan Israil dari segala
kesesakan.
1 Dawud. Adakanlah hak
kepadaku, ja Jahwe, sebab aku
telah berdjalan dalam kesutjian, aku
telah pertjaja pada Jahwe, dan tiadalah
aku gojah.
2 Udjilah aku dan tjobailah aku, ja
Jahwe, selamilah buah-pinggangku dan
hatiku!
3 Sebab perkenananMu tetaplah
dihadapanku, dan dalam kebenaranMu
aku berdjalan.
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tiada duduk dengan kaum penipu,
tiada djuga bergaul dengan orang2
berselimut;
5 kubentji himpunan orang2 durdjana,
dan dengan kaum djahat tiada aku
bersidang.
6 Kutjutji tanganku dalam kesutjian,
dan kukelilingi mesbahMu, ja Jahwe,
7 untuk memperdengarkan dengan
njaring sjukurnja, dan mewartakan
segala keadjaibanMu.
8 Ja Jahwe, aku mentjintai kedudukan
RumahMu, dan tempat Kemah
kemuliaanMu.
9 Djanganlah njawaku Kaurenggutkan
beserta kaum pendosa, dan hidupku
serempak dengan segala orang
berdarah,
10 jang tangannja penuh kekedjian, dan
tangankanannja berisi hadiah.
11 Tetapi aku berdjalan dalam kesutjian,
tebuslah aku dan kasihanilah aku!
12 KakiKu berdiri didjalan jang rata,
dalam himpunan aku hendak memudji
Engkau, ja Jahwe.
1 Dawud. Jahwe tjahajaku dan
penjelamatanku, siapa 'kan
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Mazmur 27.2–6
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kutakuti? Jahwelah benteng hidupku,
siapa 'kan kugentari?
2 Apabila pendjahat2 mendekati aku
hendak memakan dagingku, maka
merekalah, musuh2ku dan lawan2ku,
jang tersandung dan djatuh.
3 Adapun suatu tentara memasang
perkemahannja melawan daku, tiada
'kan kugentar, kalaupun pertempuran
meledak lawan daku, namun aku tetap
menaruh pertjaja.
4 Satulah jang telah kupohon kepada
Jahwe, inilah jang telah kutjari, agar
aku boleh tinggal di Rumah Jahwe,
segala hari hidupku, untuk memandang
keramahan Jahwe, dan tepekur dalam
BaitNja.
5 Sebab Ia menjembunjikan daku dalam
KemahNja dikala bentjana, dilindungiNja
aku dipersembunjian KemahNja, dan
aku didjundjungNja diatas padas.
6 Kinipun tegaklah kepalaku, diatas
seteru2 sekelilingku, dan aku hendak
mempersembahkan kurban diKemahNja,
kurban2 gembira. Aku hendak bernjanji
dan ber-madah2 bagi Jahwe.

Mazmur 27.7–14
7 Dengarkanlah,
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ja Jahwe, suaraku jang
lantang berseru, kasihanilah aku dan
djawablah aku!
8 Tentang Engkau hatiku berkata:
"Tjarilah wadjahKu"; wadjahMu, ja
Jahwe, kutjari,
9 djanganlah wadjahMu
Kausembunjikan bagiku! Djanganlah
Kautolak hambaMu dalam amarahMu,
Pembantukulah Engkau, djangan
aku Kauenjahkan, djangan pula
Kautinggalkan daku, ja Allah selamatku.
10 Tentu ajah dan ibu telah
meninggalkan daku, tetapi aku
akan disambut Jahwe.
11 Adjarilah aku, ja Jahwe, djalanMu,
dan bimbinglah aku dilorong jang rata,
demi seteru2ku!
12 Djangan aku Kauserahkan kepada
kekuasaan lawan2ku, sebab bangkitlah
saksi2 dusta melawan daku, dan orang2
jang menghembuskan perkosa.
13 Aku pertjaja akan memandang
kebaikan Jahwe ditanah orang2 jang
hidup.
14 Berharaplah akan Jahwe, tabahkan
diri, kuatkan hati, dan berharaplah akan
Jahwe!

Mazmur 28.1–6
1 Dawud.

48

KepadaMu, ja Jahwe,
aku berseru: padasku, djanganlah
bersipekak terhadapku, agar, pabila Kau
berdiam diri terhadapku, djanganlah
aku serupa mereka jang turun kedalam
kawah.
2 Dengarkan suara permohonanku,
selagi aku berseru kepadaMu, selagi
aku mengangkat tanganku ke-KudusMukadasMu.
3 Djanganlah aku Kaurenggutkan
bersama kaum pendjahat, dan orang2
jang berbuat lalim, jang mengutjap
salam kepada sesamanja, dan
kedjahatanlah didalam hatinja.
4 Balaslah mereka menurut
perbuatannja, dan setimpal dengan
kedjahatan pekerdjaannja; berilah
mereka sekedar perbuatan2 tangannja,
kembalikanlah kepada mereka usahanja.
5 Karena mereka tiada paham
akan karja2 Jahwe, dan akan
pekerdjaan2 tanganNja; maka semoga
Ia meruntuhkan mereka dan djangan
membangunkannja.
6 Terpudjilah Jahwe, jang
mendengarkan suara permohonanku!
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kekuatanku dan perisaiku!,
kepadaNjalah hatiku telah pertjaja, dan
tertolonglah aku dan hatiku bersuka-ria,
dengan lagu aku hendak bersjukur
kepada Dia.
8 Jahwe adalah kekuatan umatNja,
dan benteng penjelamatan bagi Jang
diurapiNja.
9 Selamatkanlah umatMu dan berkatilah
pusakaMu, gembalakanlah mereka dan
dukunglah mereka selalu.
1 Mazmur, Dawud. Sampaikanlah
kepada Jahwe, hai putera2 Allah,
sampaikanlah kepada Jahwe kemuliaan
dan kekuasaan,
2 sampaikanlah kepada Jahwe
kemuliaan namaNja sudjudlah kepada
Jahwe dengan berdandan sutji!
3 Suara Jahwe diatas air, Allah
kemuliaan bergemuruh, Jahwe diatas air
jang banjak.
4 Suara Jahwe dengan hebatnja, suara
Jahwe dengan kebesarannja!
5 Suara Jahwe menghantjurkan pokok2
Aras, Jahwe menghantjurkan Aras2
Libanon.
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Libanon ber-londjak2
seperti anak-sapi, dan Sirion selaku
anak2 kerbau.
7 Suara Jahwe memahat kilat berapi.
8 Suara Jahwe menggemparkan padang
belantara, Jahwe menggemparkan
padang Kadesj:
9 suara Jahwe membuat rusa2 beranak,
dan meranggaskan hutan sekaliannja.
Dan diistana semuanja berkata: "Mulia!".
10 Jahwe bertachta diatas air bah, dan
selaku radja bertachta Jahwe sampai
kekal.
11 Kepada umatNja Jahwe akan
memberi kekuatan, Jahwe akan
memberkati umatNja dengan damai!
1 Mazmur, Lagu Pentahbisan
Rumah, Dawud. (30-2) Aku
hendak melambungkan Dikau, ja Jahwe,
sebab Engkau mengangkat daku. dan
tiada membiarkan musuhku bergembira
atas diriku.
2 (30-3) Jahwe, ja Allahku, aku
telah berseru kepadaMu dan Engkau
menjembuhkan daku.
3 (30-4) Jahwe, dari pratala njawaku
telah Kunaikkan, Kauselamatkan hidupku
dari turunnja kedalam kawah.
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Ber-madah2lah bagi Jahwe,
hai kamu, orang2 mursjid, dan pudjilah
kenanganNja jang kudus.
5 (30-6) Sebab sebentarlah amarahNja,
tapi seumur hidup kerelaanNja. Dikala
sendja tangis bertamu, tapi esok-harinja
(lihatlah) sorak-sorai.
6 (30-7) Dalam kesentosaanku aku
telah berkata: "Aku takkan gojah untuk
selamanja!"
7 (30-8) Ja Jahwe, dalam perkenananMu
Kauanugerahkan kepadaku hormat dan
kuasa, tetapi telah Kausembunjikan
wadjahMu, lalu bingunglah aku.
8 (30-9) KepadaMu, ja Jahwe, aku
berseru, dan kepadaMu Tuhan, akan
kupohon belaskasihan.
9 (30-10) Apa gunanja darahku, turunku
keliang kubur, ada kiranja debu memudji
Engkau atau mewartakan kebenaranMu?
10 (30-11) Dengarkanlah Jahwe dan
kasihanilah aku, Jahwe, djadilah
pertolonganku!
11 (30-12) Ratapanku telah Kaubalikkan
djadi tarian bagiku, Kautanggalkan
karungku dan Kausabuki aku dengan
kesukaan,

Mazmur 30.12–31.6
12 (30-13)
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agar hatiku ber-madah2
bagiMu dan tiada lagi membisu, Jahwe,
Allahku, sampai kekal aku hendak
memudjiMu!
1 Untuk Pemimpin, Mazmur,
Dawud. (31-2) KepadaMu, ja
Jahwe, aku berlindung, supaja aku
djangan mendapat malu selamanja.
Sudilah membebaskan daku dalam
kedjudjuranMu,
2 (31-3) tjondongkanlah telingaMu
kepadaku, bersegeralah, bebaskanlah
aku! Djadilah Engkau bagiku sebuah
padas pelindung, benteng kuat untuk
menjelamatkan daku!
3 (31-4) Sebab Kaulah batukarangku
dan bentengku, dan demi namaMu aku
akan Kaubimbing dan Kautuntun.
4 (31-5) Dan akan Kauluputkan daku
dari djaring jang disembunjikan bagiku,
sebab Engkau adalah perlindunganku.
5 (31-6) Dalam tanganMu kuserahkan
rohku, Engkaulah jang menebus aku, ja
Jahwe, Allah jang benar.
6 (31-7) Kaubentji kaum pemudja
berhala jang sia2, tetapi aku pertjaja
kepada Jahwe.
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Atas belaskasihanMu aku
hendak bersorak dan bergirang. Sebab
Engkau sudi melihat kemalanganku, dan
Engkau tahu akan kesesakan djiwaku.
8 (31-9) Aku tiada Kauserahkan kepada
tangan musuh, melainkan Kautempatkan
kakiku ditempat jang lapang.
9 (31-10) Kasihanilah aku, ja Jahwe,
sebab rasa sesaklah hatiku; lesulah
mataku, karena kesedihan djiwa dan
batinku.
10 (31-11) Hidupku dimakan perasaian,
dan tahun2ku (berlalu dalam) keluhkesah; tenagaku ber-tatih2 dalam derita,
dan tulang2ku mendjadi lesu.
11 (31-12) Karena segala musuhku aku
mendjadi tjertjaan; bagi tetanggaku
kekedjutan, dan bagi kenalanku
getaran. Jang melihat daku didjalan lari
mendjauhi aku;
12 (31-13) selaku orang jang sudah
mati aku terlupa, lenjap dari hati, aku
djadi bagaikan barang jang hilang.
13 (31-14) Sebab kudengar desus-desas
orang banjak, dahsjat disekeliling, waktu
mereka ber-unding2an melawan daku,
berminat merenggut njawaku.

Mazmur 31.14–20
14 (31-15)
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Tetapi aku menaruh
pertjaja kepadaMu, ja Jahwe, udjarku:
"Allahkulah Engkau!"
15 (31-16) Nasibku ada ditanganMu,
lepaskanlah aku dari tangan musuh2ku
dan pengedjar2ku!
16 (31-17) Buatlah wadjahMu berseri
atas hambaMu ini, selamatkanlah aku
demi belaskasihanMu!
17 (31-18) Jahwe, djanganlah aku
mendapat malu, sebab aku berseru
kepadaMu, dipermalukan kiranja kaum
pendjahat, membisu kedalam pratala!
18 (31-19) Bibir pendusta itu terdiam
hendaknja, jang angkara bitjaranja
tentang si djudjur, dengan angkuh dan
nista!
19 (31-20) Betapa besarnja
keadjaiban2Mu, jang Kausediakan
bagi jang takut kepadaMu, jang
Kaukerdjakan kepada jang berlindung
kepadaMu dihadapan anak2 manusia!
20 (31-21) Kausembunjikan mereka
dalam persembunjian wadjahMu,
terhadap mupakat orang; Kausimpan
mereka kedalam KemahMu, terhadap
lidah jang berbantah.

Mazmur 31.21–32.3
21 (31-22)
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Terpudjilah Jahwe,
sebab kepadaku dinjatakanNjalah
belaskasihanNja jang adjaib dikota
berbenteng.
22 (31-23) Dalam kegelisahanku aku
telah berkata: "Aku tertjampakkan dari
wadjahMu", tapi Engkau mendengarkan
suara permohonanku dikala aku
berteriak kepadaMu.
23 (31-24) Kasihilah Jahwe, hai kamu
sekalian jang mursjid, Jahwe melindungi
semua orang jang setia, tetapi Ia
membalas dengan berlimpah orang jang
suka menjombong.
24 (31-25) Kuatkanlah dirimu dan
tabahkanlah hatimu, kamu sekalian jang
berharap kepada Jahwe!
1 Dawud, Maskil. Berbahagialah
orang jang salahnja telah
diampuni, dosanja telah ditutupi!
2 Berbahagialah manusia jang
kedjahatannja tiada diperhitungkan
Jahwe, dan jang dalam rohnja tiada
tipuan!
3 Sebab aku berdiam diri, maka
tulang2ku mendjadi rapuh, sedangkan
se-hari2an aku merintih;
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siang dan malam tanganMu
beratlah menekan daku; tenagaku
habislah beralih dalam panas-terik
musim panas.Selah
5 Dosaku kuakukan kepadaMu dan
tiada kusembunjikan salahku; udjarku:
"Aku hendak mengakui pelanggaranku
kepada Jahwe," dan Engkau telah
menghapuskan kesalahan dosaku. Selah
6 Karena itu semua orang mursjid akan
berdoa kepadaMu diwaktu kesesakan;
waktu bandjir jang besar, maka itu
takkan sampai kepadanja.
7 Kaulah persembunjian bagiku,
aku Kaudjagai terhadap kesempitan,
Kauliputi aku dengan sorak keselamatan.
Selah
8 Aku hendak mengadjar kamu dan
menundjukkan djalan jang harus kamu
tempuh, aku akan mengarahkan mataku
kepadamu, akulah nasihatmu.
9 Djanganlah kamu selaku kuda dan
bagal tanpa pikiran, jang garang2nja
mesti ditahan dengan kekang dan
kendali, kalau tidak, tiada 'kan itu
mendekati kamu.

Mazmur 32.10–33.7
10 Banjaklah
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sengsara bagi si djahat,
tetapi jang pertjaja kepada Jahwe akan
diliputi belaskasihan.
11 Ber-suka2lah karena Jahwe, dan
bergembiralah, hai orang2 djudjur,
bersorak-ramailah, hai semua jang lurus
hatinja!
1 Bersorak-sorailah karena Jahwe,
hai orang jang djudjur, serasilah
lagu pudjian dengan orang jang lurus.
2 Muliakanlah Jahwe dengan ketjapi,
ber-madah2lah bagiNja dengan dandi
jang bertali sepuluh;
3 njanjikanlah kepadaNja lagu jang
baru, iringilah pekikmu dengan petikan
dawai!
4 Sebab sabda Jahwe adalah lurus, dan
benarlah segala pekerdjaanNja;
5 ditjintaiNja keadilan dan hukum, dan
bumi dipenuhi kerelaan Jahwe.
6 Dengan firman Allah terdjadilah langit,
dan dengan nafas mulutNja seluruh
tentaranja;
7 segala air-laut dikumpulkanNja
bagaikan dalam kantung, ditaruhNja
samudera dalam gudang2Nja.
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bumi hendaknja takut akan
Jahwe, berchawatirlah hendaknja semua
penghuni djagat;
9 sebab Ia berfirman dan itulah djadi, Ia
bertitah, maka itu berdiri.
10 Jahwe menggagalkan rentjana
sekalian bangsa, dan minat segala kaum
dibatalkanNja.
11 Rentjana Jahwe bertahan selama2nja, pikiran2 hatiNja berlaku
turun-temurun.
12 Berbahagialah bangsa jang ber-Allah
Jahwe, umat jang dipilihNja djadi
pusakaNja!
13 Dari surga Jahwe menilik, dilihatNja
segala anak-manusia;
14 dari tempat kediamanNja Ia
memandang semua jang mendiami
bumi;
15 Dialah jang membentuk hati mereka
semua, Dialah jang memahami segala
perbuatan mereka.
16 Tidaklah oleh besarnja balatentara
Seri Baginda menang, tiadalah selamat
pahlawan oleh kekuatannja sendiri.
17 Kuda tiada berguna untuk
kemenangan, dengan besarnja
kekuatan tiadalah ia menjelamatkan.

Mazmur 33.18–34.3
18 Sungguh,
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mata Jahwe berarah
menudju orang2 jang takut kepadaNja,
menudju mereka jang mengharapkan
kerelaanNja,
19 untuk merebut djiwa mereka dari
maut, dan menghidupinja dalam
kelaparan.
20 Djiwa kami mengharapkan Jahwe,
sebab Dia sendirilah penolong dan
perisai kami;
21 Demi Dialah maka hati kami
bersukatjita, pada namaNja jang kudus
kami pertjaja.
22 KerelaanMu, ja Jahwe, diatas kami
hendaknja, sebab kepadaMulah kami
berharap.
1 Dawud, tatkala ia bersigila
didepan Abimelek, lalu diusir
olehnja dan pergi. (34-2) Alef -- Aku
hendak memudji Jahwe se-waktu2,
tetaplah pudjianNja didalam mulutku;
2 (34-3) Bet -- djiwaku akan bermegah2 karena Jahwe, hendaknja
orang jang hina-dina mendengarnja dan
bersuka-ria!
3 (34-4) Gimel -- Agungkanlah bersama
aku Jahwe, marilah kita ber-sama2
mendjundjung namaNja!
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Daled -- Aku telah mentjari
Jahwe dan Ia mendjawab aku, dan dari
segala dahsjat aku dibebaskanNja.
5 (34-6) He -- Pandangilah Dia dan
kamu akan berseri, dan wadjahmu tak
akan ter-sipu2.
6 (34-7) Zain -- Seorang malang
telah berseru dan Jahwe telah
mendengarnja, dari segala kesesakan
telah dibebaskanNja dia.
7 (34-8) Het -- Malaekat Jahwe
berkemah dikeliling orang2 jang takut
kepadaNja dan ia menjelamatkan
mereka.
8 (34-9) Tet -- Rasailah dan lihatlah
betapa baiknja Jahwe, berbahagialah
orang jang berlindung kepadaNja!
9 (34-10) Jod -- Takutilah Jahwe,
hai orang2 sutjinja, sebab tiadalah
kekurangan bagi jang takut kepadaNja.
10 (34-11) Singa2 muda adalah miskin
dan kelaparan, tetapi jang mentjari
Jahwe tiada 'kan kekurangan akan jang
baik.
11 (34-12) Lamed -- Marilah anak2ku,
dengarkanlah aku, kuadjari kamu
ketakutan akan Jahwe.

Mazmur 34.12–20
12 (34-13)
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Siapakah orangnja jang
mendambakan hidup dan merindukan
hari2 hendak melihat jang baik?
13 (34-14) Nun -- Djagailah lidahmu
terhadap jang djahat, dan bibirmu
terhadap bitjara penipu;
14 (34-15) Samek -- djauhilah jang
djahat dan durdjana baik, tjarilah
ketenteraman dan kedjarlah itu.
15 (34-16) Pe -- Wadjah Jahwe melawan
kaum pendjahat, untuk menghapuskan
kenangan mereka dari atas bumi.
16 (34-17) 'ain -- Mata Jahwe tertudju
kepada orang jang djudjur, telingaNja
tertjondongkan kepada seruannja;
17 (34-18) Sade -- Mereka berseru
dan Jahwe mendengarkan mereka, dari
segala kesesakan dibebaskanNja.
18 (34-19) Kof -- Hampirlah Jahwe
pada orang jang remuk hatinja, dan
diselamatkanNja orang jang luluh
djiwanja.
19 (34-20) Resj -- Betapa banjaknja
bentjana si djudjur! tetapi dilepaskanNja
dia dari semuanja;
20 (34-21) segala tulangnja
dipeliharaNja, sebatangpun tiada
dipatahkan.

Mazmur 34.21–35.6
21 (34-22)
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Tau -- Kefasikan membunuh
si fasik, dan barang siapa bentji akan si
djudjur mesti melunaskannja.
22 (34-23) (waw) -- Jahwe
membebaskan njawa para hambaNja,
barang siapa berlindung kepadaNja tiada
melunasi apapun djua.
1 Dawud. Bersengketalah Jahwe
dengan mereka jang bersengketa
dengan daku, perangilah mereka jang
memerangi aku;
2 peganglah utar2 dan djebang, dan
bangkitlah menolong aku;
3 hunuslah lembing dan tjipan melawan
pengedjar2ku; berkatalah kepada
djiwaku: "Akulah penjelamatanmu!"
4 Biarlah ber-malu2 dan tertjertja,
mereka jang mentjari njawaku; biarlah
mereka mundur dan dipermalukan, jang
memikirkan tjelakaku!
5 Djadilah mereka hendaknja seperti
sekam didepan angin, semoga Malaekat
Jahwe menghalaukan mereka;
6 djalan mereka gelap dan litjin
hendaknja, dan semoga mereka dikedjar
Malaekat Jahwe!
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tanpa alasan dipasangnja
djaring bagiku, tanpa sebab digalinja
pelubang untuk hidupku.
8 Didatangi hendaknja ia oleh binasa
jang tiada tersangka, dan tertangkaplah
ia sendiri oleh djaring jang dipasangnja,
terperosoklah hendaknja kedalam
lubangnja!
9 Tetapi djiwaku akan bersorak
karena Jahwe, bersukatjita atas
penjelamatanNja.
10 Dengan segala tulangku aku
akan berkata: "Ja Jahwe, siapakah
jang menjamai Engkau, Kau, jang
melepaskan si hina-dina dari orang jang
lebih kuat daripadanja, si hina-dina dan
si miskin dari perampoknja."
11 Saksi2 perkasa pada bangkit, jang
mendakwa hal jang malahan tiada
kutahu;
12 kebaikan dibalasnja dengan djahat,
mandullah djadi djiwaku!
13 Tetapi akan daku: dikala mereka
sakit, karunglah pakaianku, dan kusiksa
diriku dengan puasa, dan doaku kembali
kepangkuanku.
14 Se-akan2 kawan, se-akan2
saudara, aku berlaku, bagaikan orang

Mazmur 35.15–20
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jang berkabung untuk ibunja aku
berbungkuk, tak terpelihara.
15 Tetapi waktu aku sendiri tersandung,
mereka bersenang hati dan berkumpul,
berkumpul melawan daku; orang2 asing
dengan tiada setahuku men-tjabik2
tanpa berdiam;
16 mereka mentjobai aku, aku
diperolokkannja, sambil menggerut2kan giginja.
17 Sampai bilamana Engkau, ja Tuhan,
me-lihat2 sadja, rebutlah njawaku dari
pembinasaan mereka, dan dari singa2
muda ketunggalanku!
18 Aku hendak memuliakan Dikau
dalam perhimpunan besar, dan memudji
Engkau ditengah rakjat jang banjak.
19 Djanganlah hendaknja seteru2ku,
jang suka berdusta, bergembira atas
diriku, dan me-ngedip2kan matanja
mereka jang tiada se-mena2 membentji
aku!
20 Sebab bukanlah tentang damai
bitjara mereka, melainkan malahan
lawan orang2 jang suka damai dinegeri
mereka memikirkan rentjana penipu;

Mazmur 35.21–28
21 lebar2
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mulutnja dingangakan
kepadaku, katanja: "Ha! Ha!, mata kami
telah melihatnja!"
22 Engkau telah melihat, ja Jahwe,
djanganlah diam! Tuhan! Djanganlah
Engkau berdjauh daripadaku!
23 Bangunlah dan bangkitlah demi
hakku, Allahku dan Tuhanku, demi
perkaraku!
24 Hakimilah aku menurut keadilanMu,
ja Jahwe, Allahku, agar djanganlah
mereka bersuka atas diriku!
25 Djanganlah mereka berkata dalam
hatinja: "Ha! Itulah jang kami hendaki!"
djanganlah mereka berkata: "Kami telan
dia habis2!"
26 Semoga mereka semua dipermalukan
dan ter-sipu2 jang bersukatjita atas
kemalanganku; semoga mereka
mengenakan malu dan tjertjaan jang
berbangga melawan daku!
27 Semoga bersorak dan beria mereka,
jang suka akan kedjudjuranku; dan
selalu mereka berkata hendaknja:
"Agunglah Jahwe, jang suka akan
keselamatan hambaNja!"
28 Lidahkupun akan mewartakan
keadilanMu, memudji Engkau se-hari2.

Mazmur 36.1–7
1 Untuk
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Pemimpin, Abdi Jahwe,
Dawud. (36-2) Dosa berfirman
kepada si djahat dalam lubuk hatinja;
rasa takut kepada Allah tiadalah
dihadapan matanja.
2 (36-3) Betul ia meraju dia dengan
matanja, agar sidjahat djangan
membuka dan membentji kedjahatannja.
3 (36-4) Kata mulutnja adalah djahat
dan menipu, ia berhenti dengan
memahami dan berbuat baik.
4 (36-5) Malahan ditempat-tidurnja
ia memikirkan hal2 jang djahat, ia
bertahan didjalan jang tiada baik, jang
djahat tiada ditolaknja.
5 (36-6) KerelaanMu, ja Jahwe, adalah
disurga, kesetiaanMu mendjangkau
awan,
6 (36-7) kedjudjuranMu bagaikan
gunung2 ilahi, hukumMu laksana
samudera besar. Manusia dan hewan
Kautolong, ja Jahwe,
7 (36-8) betapa berharganjalah
kerelaanMu, ja Allah, dan anak2manusia berlindung dibawah naungan
sajapMu.
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Mereka dikenjangkan
dengan lemak RumahMu, dan sungai
kesukaanMu Kauberikan kepada mereka
akan minuman
9 (36-10) Sebab padaMulah sumber
kehidupan, dan didalam tjahajaMu kami
melihat terang.
10 (36-11) Landjutkanlah kerelaanMu
bagi orang jang tahu akan Dikau, dan
kedjudjuranMu bagi mereka jang lurus
hatinja.
11 (36-12) Djanganlah aku didatangi
kaki keangkuhan, djanganlah tangan
kaum pendjahat mengusir aku dari
tanah-airku.
12 (36-13) Lihatlah, kaum pembuat
djahat terdjatuh, ditjampakkan dan tak
sanggup mereka bangun pula.
1 Alef -- Dawud. Djanganlah kau
panas hati akan kaum pendjahat,
djangan pula mengiri orang jang
berdosa.
2 Sebab mereka segera melaju seperti
rumput, dan bagaikan hidjau2an akan
lisut.
3 Bet -- Pertjajalah pada Jahwe dan
berbuatlah baik, diamilah Tanah dan
indahkanlah kesetiaan.
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kesukaanmu pada Jahwe, dan
Dia akan memberimu jang diinginkan
hatimu.
5 Gimel -- Serahkanlah nasibmu kepada
Jahwe, pertjajalah padaNja dan Dia
sendiri akan berbuat.
6 Bagaikan tjahaja akan dinjatakanNja
kedjudjuranmu, dan hakmu sebagai
sianghari.
7 Daled -- Bertawakallah dalam diri
Jahwe, dan berharaplah kepadaNja.
Djanganlah kau panas hati kepada orang
jang sedjahtera djalannja, kepada orang
jang merantjangkan kedjahatan.
8 He -- Berhentilah bergusar dan
tinggalkanlah amarah, djangan panas
hati, ini hanja mendjadi dosa sadja.
9 Sebab barangsiapa berbuat djahat
akan ditjabut, tetapi jang berharap
kepada Jahwe akan memiliki Tanah.
10 Waw -- Hanjalah tinggal sekedjap,
maka tiada pendjahat lagi, dan apabila
kaulihat tempatnja, maka tiada lagilah
ia.
11 Tapi orang jang hina-dina akan
mewarisi Tanah, dan akan menikmati
kesedjahteraan dengan limpahnja.

Mazmur 37.12–20
12 Zain
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-- Si djahat merantjangkan
melawan si djudjur, dan menggerutkan
giginja kepadanja,
13 tetapi Tuhan akan menertawakan dia,
sebab dilihatNja harinja telah dekat.
14 Het -- Kaum pendjahat menghunus
pedangnja dan meregang busurnja,
untuk mendjatuhkan si hina-dina dan
si miskin, dan membunuh mereka jang
lurus djalannja.
15 Namun pedang mereka akan
menembus hatinja sendiri, dan busur
mereka akan dipatahkan.
16 Tet -- Lebih baiklah barang sedikit
bagi si djudjur, daripada kelimpahan
besar kaum pendjahat.
17 Sebab lengan2 orang djahat akan
dipatahkan, tetapi orang jang djudjur
akan disokong Jahwe.
18 Jod -- Jahwe memelihara hidup orang
sempurna, dan harta-pusakanja akan
tetap selamanja.
19 Diwaktu jang malang mereka
tiada 'kan ber-malu2, dan pada masa
kelaparan mereka dikenjangkan.
20 Kaf -- Tetapi kaum pendjahat akan
binasa, dan segala seteru Jahwe serupa

Mazmur 37.21–28
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penghias perumputan lenjaplah mereka,
lenjapnja dalam asap.
21 Lamed -- Si djahat memindjam tetapi
tiada mengembalikan, tetapi si djudjur
menaruh belaskasihan dan memberi.
22 Sebab mereka jang diberkatiNja akan
memiliki Tanah, dan ditjabutlah mereka
jang dikutukiNja.
23 Mem -- Langkah orang dibimbing
Jahwe, kukuh-kuatlah mereka dan
djalannja direlai.
24 Kalau sekiranja ia terdjatuh, namun
ia takkan tertjampak, sebab tangannja
disokong Jahwe.
25 Nun -- Dahulu aku muda, lalu djadi
tua, dan se-kali2 aku belum melihat
orang jang djudjur ketinggalan, atau
keturunannja mengemis roti.
26 Se-hari2 ia bermurahhati dan
memberi pindjam, dan terberkatilah
keturunannja.
27 Samek -- Djauhilah jang djahat,
buatlah jang baik, dan engkau berumah
se-lama2nja.
28 Sebab Jahwe kasih akan hukum, dan
se-kali2 tiada 'kan ditinggalkanNja para
mursjidNja. ('ain) -- Orang2 durhaka
akan dibinasakan untuk selamanja,
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dan keturunan kaum pendjahat akan
ditumpas.
29 Orang jang djudjur akan memiliki
Tanah, dan akan tetap diam didalamnja.
30 Pe -- Mulut orang djudjur
menuturkan kebidjaksanaan, dan
lidahnja mengutjapkan apa jang lurus.
31 Taurat Allahnja didalam hatinja, dan
langkahnja tiadalah gojah.
32 Sade -- Si djahat mengintai si djudjur
dan mentjari membunuhnja,
33 tetapi Jahwe tidak menjerahkan dia
ketangannja, tiada pula membiarkan dia
dihukum dalam pengadilan.
34 Kof -- Berharaplah kepada Jahwe dan
peliharakanlah djalanNja, engkau akan
didjundjungNja untuk memiliki Tanah,
dan akan kaulihat kaum pendjahat
ditjabut.
35 Resj -- Aku pernah melihat seorang
djahat ber-bangga2, dan berkembang
bagaikan pohon aras di Libanon.
36 Aku berlalu dan lihatlah, tiada lagilah
ia, ia kutjari, tetapi tiadalah ia terdapat.
37 Sjin -- Amatilah si sempurna dan
pandangilah si djudjur, orang jang tjinta
damai mempunjai keturunan.

Mazmur 37.38–38.5
38 Sekaligus
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kaum pendosa akan
dibinasakan, keturunan kaum pendjahat
akan ditumpas.
39 Tau -- Keselamatan orang djudjur
datangnja dari Jahwe, Dia adalah
perlindungannja dikala kesesakan.
40 Dan Jahwe menolongnja serta
membebaskannja, membebaskan
mereka dari orang djahat dan
menjelamatkan mereka, karena
padaNjalah mereka berlindung.
1 Mazmur, Dawud, Untuk
Peringatan. (38-2) Ja Jahwe,
djanganlah aku Kautegur dalam
murkaMu, djanganlah aku Kausiksa
dalam amarahMu!
2 (38-3) Panah2Mu telah tertantjap
didalam diriku, tanganMu telah menimpa
daku;
3 (38-4) tiadalah bagian sehat lagi pada
tubuhku karena amarahMu, tiada pula
kesehatan pada tulangku karena dosaku.
4 (38-5) Sebab kesalahanku mebandjiri
kepalaku, dan bagai beban berat
memberati diriku.
5 (38-6) Luka2ku membau dan
bernanah karena kebodohanku.
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Aku pusing dan sangat
membungkuk, dengan tak terpelihara
aku berkeliling se-hari2an.
7 (38-8) Sebab pinggangku penuh
dengan panas, tiadalah bagian sehat lagi
pada dagingku.
8 (38-9) Aku merasa letih dan patahlesu, aku meraung karena debaran
djantungku.
9 (38-10) Ja Tuhan, segala
pendambaanku dihadapanMu, dan
keluh-kesahku tiada tersembunji
bagiMu.
10 (38-11) Djantungku ber-debar2,
segala tenagaku meninggalkan daku,
bahkan tjahaja mataku sendiri tiada lagi
padaku.
11 (38-12) Handai-tolanku berdiri
djauh dari balaku, dan kaum-karabatku
berdjarak.
12 (38-13) Jang mengadang hidupku
memasang djerat, dan jang mentjari
tjelakaku berbitjara akan malapetaka,
se-hari2an mereka merentjanakan
tipu-muslihat.
13 (38-14) Tetapi aku bagaikan orang
tuli tiada berpendengaran, selaku orang
bisu jang tiada membuka mulutnja.

Mazmur 38.14–21
14 (38-15)
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Aku serupa orang jang tak
mendengar, dan jang tiada bantahan
didalam mulutnja.
15 (38-16) Sebab padaMulah, Jahwe,
aku berharap, Tuhan dan Allahku,
Engkaulah jang mendjawab.
16 (38-17) Udjarku ialah: "Djanganlah
mereka bergirang atas diriku, selagi
kakiku tergojang, djanganlah mereka
menjombong kepadaku!"
17 (38-18) Sebab aku bersedia untuk
djatuhku, deritaanku selalu berdiri
dihadapanku.
18 (38-19) Sungguh, aku mengakui
kesalahanku, gelisahlah aku atas
dosaku.
19 (38-20) Tetapi seteru2ku dengan
tidak se-mena2, banjaklah mereka,
dan pembentjiku tanpa sebab, besarlah
djumlahnja,
20 (38-21) dan mereka jang membalas
kebaikan dengan kedjahatan, jang
melawan daku, pada hal aku menuntut
jang baik.
21 (38-22) Djanganlah aku
Kautinggalkan, ja Jahwe, Allahku,
djanganlah mendjauh dari aku!

Mazmur 38.22–39.6
22 (38-23)
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Bergegaslah menolong aku,
Tuhan selamatku!
1 Untuk Pemimpin, Lagu:
"Jidutun", Mazmur, Dawud.
(39-2) Aku telah berkata: "Aku hendak
memelihara djalanku, agar aku djangan
berdosa dengan lidahku; aku akan
memberangus mulutku, selama si djahat
berhadapan dengan daku."
2 (39-3) Aku telah terkelu dengan
berdiam, aku membisu dengan
tiada gumamnja, maka deritaanku
menghebat.
3 (39-4) Hatiku mendjadi panas didalam
batinku, tatkala aku berkeluh, maka
bernjalalah api. Aku berkata dengan
lidahku:
4 (39-5) "Beritahukanlah kepadaku,
ja Jahwe, kesudahanku, dan djangka
hari2ku berapa lamanja, (agar) aku
ketahui betapa rapuhnja aku ini."
5 (39-6) Sesungguhnja, hariku Kaubuat
beberapa telempap pandjangnja, dan
hidupku se-akan2 tidak berarti apa2
dihadapanMu, bagai nafas belaka sadja
tiap2 orang bertahan. Selah
6 (39-7) Selaku bajangan sadjalah
manusia itu berlalu, hanja ke-sia2anlah
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jang dirisaukan mereka; ia me-nimbun2
dan tiada diketahuinja siapakah
mendapatnja
7 (39-8) Dan kini, ja Tuhan, apakah
dapat kunantikan? Harapku adalah
padaMu!
8 (39-9) Dari segala kedjahatanku
bebaskanlah aku, dan djangan aku
Kaubuat mendjadi tertawaan si bodoh!
9 (39-10) Aku terkelu, mulutku
tiada kubuka, sebab Engkaulah jang
mengurusnja!
10 (39-11) Ambillah daripadaku balaMu,
aku telah dimakan serangan tanganMu.
11 (39-12) Orang diperbaiki dengan
siksaan atas dosanja, bagaikan gegat
Kaumakan semua jang berharga
padanja; hanja nafaslah tiap2 insan!
Selah
12 (39-13) Dengarkanlah doaku, ja
Jahwe, dan tjondongkanlah telingaMu
kepada seruanku, djanganlah bersipekak
terhadap tangisku! Hanja perantaulah
aku padaMu, pengembara seperti para
nenek-mojangku.
13 (39-14) Palingkanlah mataMu
daripadaku, agar aku dapat beriang-hati,
sebelum aku pergi dan tiada lagi!

Mazmur 40.1–6
1 Untuk
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Pemimpin, Dawud,
Mazmur. (40-2) Aku amat sangat
berharap kepada Jahwe, dan Ia telah
membungkuk kepadaku, dan telah
mendengar seruanku.
2 (40-3) Ia telah mengangkat daku
dari kawah kebinasaan, dari lanau jang
berlumpur, dan ditempatkanNja kakiku
diatas padas, serta diteguhkanNja
langkahku.
3 (40-4) Ia telah menaruh njanjian jang
baru didalam mulutku, lagu pudjian
bagi Allah kami. Banjak orang akan
melihatnja dan menaruh chidmat dan
pertjaja pada Jahwe,
4 (40-5) Berbahagialah orang, jang
mengadakan Jahwe djadi harapannja,
dan tiada memihak kaum pendurhaka,
dan jang terdjerat dalam dusta.
5 (40-6) Banjaklah Kaubuat, ja Jahwe
Allahku, keadjaiban dan rentjanaMu
bagi kami, seorang tiada jang menjamai
Engkau. Aku hendak mewartakannja
dan mengisahkan, terlampau banjaklah
untuk dibilangkan.
6 (40-7) Korban dan pesadjian
tiadalah Kauhendaki, tapi telingaku
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telah Kautembusi; korban-bakar dan
korban-pemulih tiadalah Kautuntut,
7 (40-8) maka sambutku: "Lihatlah aku
datang! Dalam gulungan kitab telah
tertjantum bagiku,
8 (40-9) hendak melaksanakan
kehendakMu, ja Allahku. Kesukaanku
ialah TauratMu didalam batinku."
9 (40-10) KeadilanMu telah
kumaklumkan dalam himpunan
besar; sungguh aku tiada mengatup
bibirku, Engkaulah berketahuan, ja
Jahwe.
10 (40-11) KeadilanMu tiada
kusembunjikan dalam hatiku, melainkan
kesetiaan dan keselamatanMu
kukisahkan; keridlaanMu dan
kebenaranMu tiadalah kurahasiakan
terhadap himpunan besar.
11 (40-12) Kau, ja Jahwe, djanganlah
Kaukatupkan kerahimanMu kepadaku;
semoga kerelaanMu dan kebenaranMu
selalu mendjagai aku!
12 (40-13) Sebab dikepung aku
oleh bentjana, hingga tiada terbilang
djumlahnja; kedjahatan2ku telah
menjusul, dan aku tiada sanggup lagi
melihat. Lebih besar djumlahnja dari
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rambut kepalaku, hingga tawarlah
hatiku.
13 (40-14) Jahwe, sudilah kiranja
Engkau melepaskan daku, bergegaslah,
ja Jahwe, menolong aku.
14 (40-15) Semoga ber-malu2 dan
ter-sipu2 mereka, jang mentjari hidupku
untuk merebutnja. Berbolak-balik dan
ternistalah hendaknja, mereka jang
bergirang atas kemalanganku;
15 (40-16) Biarlah terkedjut karena
keaibannja mereka, jang berkata
tentang diriku: "Ha! Ha!"
16 (40-17) Atas Dirimu gembiralah
hendaknja semua jang mentjari Engkau;
dan selalu mengutjap: "Agunglah
Jahwe" mereka jang tjinta kepada
penjelamatanMu.
17 (40-18) Tetapi aku ini miskin dan
melarat, namun Tuhan ingat akan daku.
Bantuanku dan Penjelamatkulah Engkau,
Allahku, djanganlah berajal!
1 Untuk Pemimpin, Mazmur,
Dawud. (41-2) Berbahagialah
dia jang peduli akan si lemah, diwaktu
malang Jahwe akan membebaskan dia;
2 (41-3) Jahwe akan mendjagainja dan
menghidupinja serta membahagiakan
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dia diatas bumi; djanganlah Kauserahkan
dia kepada musuh2nja!
3 (41-4) Diatas pembaringan sakitnja
Jahwe akan menjokong dia, seluruh
randjang deritanja Kauubah.
4 (41-5) Aku berkata: "Jahwe,
kasihanilah aku, sembuhkanlah aku,
sebab aku telah berdosa kepadaMu!"
5 (41-6) Seteru2ku berbitjara djahat
terhadap diriku: "Bila ia akan mati dan
terhapus namanja?"
6 (41-7) Datangpun seorang untuk
mengundjungi aku, maka ia bertjakap
angin, hatinja me-ngarang2 jang
bukan2, lalu didjalan mengobralkannja.
7 (41-8) Kaum pembentjiku saling
berbisik melawan daku, dan
menanggungkan kemalanganku
atas diriku sendiri:
8 (41-9) "Nerakalah jang tertumpah
atas dia!" dan: "Jang sekali terhampar,
tiada 'kan bangkit2 lagi!"
9 (41-10) Bahkan kawan-karibku,
jang kupertjajai, jang makan rotiku,
mengangkat tumitnja melawan daku.
10 (41-11) Tetapi Engkau, ja Jahwe,
kasihanilah aku, dan tegakkan daku,
maka aku akan membalas mereka.

Mazmur 41.11–42.4
11 (41-12)
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Karena itu aku akan tahu,
bahwa Engkau berkenan padaku, apabila
seteruku tiada bersorak-sorai atas
diriku;
12 (41-13) dan akan daku: demi
kesutjianku Engkau menjokong aku,
dan menempatkan daku se-lama2nja
dihadiratMu.
13 (41-14) Terpudjilah Jahwe, Allah
Israil, se-lama2nja! AMIN! AMIN!
1 Untuk Pemimpin, Maskil, Putera2
Korah. (42-2) Bagaikan rusa
merindu dekat palung sungai2, demikian
djiwaku mendambakan Dikau, ja Allah.
2 (42-3) Djiwaku haus akan Allah, akan
Allah jang hidup; bilakah aku akan
datang dan melihat wadjah Allah?
3 (42-4) Airmataku mendjadi bagaikan
santapan bagiku, siang dan malam,
karena se-hari2an orang berkata:
"Dimanakah Allahmu?"
4 (42-5) Inilah hendak kukenangkan
dan berhati sedih kurenungkan, jakni:
Pabila aku sekali berdjalan melalui
persembunjian orang perkasa sampai
di-tengah2 pekik sorak-sorai dan pudjian
dan kumpulan orang berpesta?"

42

Mazmur 42.5–11
5 (42-6)

82

Mengapa, djiwaku, engkau
benguk dan gelisah didalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, bahwasanja
aku akan memuliakan Dia,
6 (42-7) keselamatan wadjahku (7)
dan Allahku! Djiwaku rasakan benguk
didalamku, karena itu aku teringat
kepadaMu sewaktu, dari tanah Jarden
dan Hermon, dari gunung Misar.
7 (42-8) Paluh jang satu berseru kepada
paluh jang lain dengan deburan air
terdjunMu; segala gelora dan ombakMu
telah mengempaskan diriku.
8 (42-9) Diwaktu tjerah Jahwe dapat
menjuruh keridlaanNja; diwaktu malam
penglihatanNja hendaknja besertaku,
(dan) doa kepada Allah hidupku.
9 (42-10) Kataku kepada Allah padasku:
"Mengapa Kaulupakan daku?" Mengapa
aku melangkah sambil berkabung,
tersesak oleh musuh?
10 (42-11) Sampai petjahnja tulang2ku
seteru2ku menghinakan daku, sedang
se-hari2an mereka berkata kepadaku:
"Dimanakah Allahmu?"
11 (42-12) Mengapa, djiwaku, engkau
benguk dan gelisahlah didalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, bahwasanja

Mazmur 43.1–44.1
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aku akan memuliakan Dia, keselamatan
wadjahku dan Allahku!
1 Hakimilah aku, ja Allah, dan
belalah perkaraku terhadap
bangsa jang tak sutji; dari orang tjedera
dan durhaka lepaskan daku!
2 Sebab Engkaulah Allah
perlindunganku, mengapa aku
telah Kautolak? Mengapa aku melangkah
sambil berkabung, tersesak oleh musuh?
3 Kirimkanlah tjahajaMu dan
kebenaranMu, supaja itu membimbing
aku, dan mengantarkan daku
kegunungMu jang sutji, dan kepada
kediaman2Mu.
4 Maka aku akan pergi menghadap
misbah Allah, menghadap Allah
kesukaanku jang beria, dan aku hendak
memudjiMu dengan ketjapi, ja Allah,
Allahku!
5 Mengapa, djiwaku, engkau benguk,
dan gelisahlah didalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, bahwasanja
aku akan memuliakan Dia, keselamatan
wadjahku dan Allahku!
1 Untuk Pemimpin, Putera2
Korah, Maskil. (44-2) Dengan
telinga kami sendiri, ja Allah, kami
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telah mendengar, nenek-mojang kami
telah mentjeritakan kepada kami karja
jang telah Kauperbuat di-hari2 mereka,
di-hari2 jang silam,
2 (44-3) Engkau dengan tangan sendiri.
Bangsa2 kafir telah Kauusir, tapi mereka
itu Kautanam, kaum2 telah Kauaniaja,
mereka Kauluaskan.
3 (44-4) Sebab tiada dengan pedang
sendirilah mereka merebut tanah,
bukan djuga tangan sendirilah, jang
menjelamatkan mereka, melainkan
tangankananMu dan lenganMu dan
tjahaja wadjahMu, sebab Engkau
berkenan pada mereka.
4 (44-5) Kaulah Radjaku, ja Allah, jang
mengirim keselamatan Jakub.
5 (44-6) Berkat Dikaulah kami
merebahkan musuh kami, dan atas
namaMu kami meng-indjak2 segala
lawan kami.
6 (44-7) Sebab bukannja pada busurku
aku menaruh pertjaja, bukannja
pedangku jang menjelamatkan daku,
7 (44-8) melainkan Dikau jang
menjelamatkan kami dari segala lawan
kami, dan Kaupermalukan mereka, jang
membentji kami.

Mazmur 44.8–16
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Kami akan bermegah sebilang
waktu atas Allah, dan namaMu akan
selalu kami muliakan. Selah
9 (44-10) Namun Engkau menolak dan
menistakan kami, dan tidaklah madju
lagi beserta tentara kami.
10 (44-11) Kaubuat kami menjingkir
terhadap musuh kami, dan mereka jang
membentji kami, merampas sesuka hati.
11 (44-12) Kauserahkan kami bagai
ternak sembelihan, dan diantara bangsa
kafir kami Kautjeraiberaikan.
12 (44-13) Kaudjual umatMu dengan
harga jang bukan2, dan tiada Kau
beruntung dengan pembajarannja.
13 (44-14) Kaudjadikan kami tjertjaan
pada tetangga kami, edjekan dan
tertawaan bagi kaum disekitarnja.
14 (44-15) Bagi bangsa kafir kami
Kaudjadikan sindiran, dan gelenggelengan kepala antara kaum2.
15 (44-16) Se-hari2an tjertjaanku
dihadapanku, dan malu meliputi
wadjahku,
16 (44-17) karena pekik kaum penghina
dan pemfitnah, dan karena pandangan
seteru jang merindu-dendam.

Mazmur 44.17–24
17 (44-18)
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Itu semua mendatangi diri
kami, walau kami tidak melupakan Dikau,
tiada pula mentjedera perdjandjianMu,
18 (44-19) tiada djuga hati kami
berpaling-mundur daripadaMu, tiada
pula langkah2 kami menjeleweng dari
lorongMu.
19 (44-20) Namun Engkau merebahkan
kami ditempat serigala, dan
membabarkan atas kami kegelapan
maut.
20 (44-21) Andaikan kami melupakan
nama Allah kami, dan mengedangkan
tangan kami kepada dewa asing,
21 (44-22) adakah Allah tiada
menjelaminja? Ia kan tahu akan
rahasia2 hati!
22 (44-23) Tapi karenaMulah kami
dibunuh se-hari2, dipandang sebagai
domba sembelihan.
23 (44-24) Bangkitlah, mengapa Kau
tidur, ja Tuhan, bangunlah, djangan
Kautolak selamanja!
24 (44-25) Mengapa Engkau
menjembunjikan wadjahMu, dan
lupa akan deritaan dan penganiajaan
kami?

Mazmur 44.25–45.5
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Sebab djiwa kami
membungkuk sampai didebu, dan
perut kami melekat ketanah.
26 (44-27) Bangkitlah menolong kami,
dan bebaskanlah kami demi kerelaanMu!
1 Untuk Pemimpin, Lagu: "Bunga2
bakung", Putera2 Korah, Miskal,
Lagu Tjinta. (45-2) Terharulah hatiku
karena kata2 jang indah, aku hendak
melagukan karjaku kepada Seri Baginda,
bagaikan kalam katib jang mahir adalah
lidahku.
2 (45-3) Engkau tereloklah antara
anak-manusia, kemanisan teroles
dibibirmu; benar, Allah telah memberkati
engkau se-lama2nja!
3 (45-4) Selatkanlah pedangmu pada
pinggangmu, ja Pahlawan, kemuliaan
dan serimu!
4 (45-5) Bentanglah (busurmu),
pergilah, naiklah kereta-perang, demi
kebenaran, kemurahan dan keadilan!
TangankananMu akan mengadjarkan
hal2 jang dahsjat kepadamu,
5 (45-6) anakpanahmu adalah tadjam,
bangsa2 tunduk kepadamu, musuh Seri
Baginda tawarlah hatinja.
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Tachtamu, ja Allah, bertahan
se-lama2nja, tongkat keradjaanmu
adalah tongkat kelurusan,
7 (45-8) engkau tjinta akan keadilan
dan bentji akan kedjahatan. Sebab itu
Allah, Allahmu, telah melumasi engkau
dengan minjak kesukaan, lebih daripada
kawan2mu;
8 (45-9) dandananmu adalah menjan,
gaharu dan kaju manis! Dari dalam
mahligai gadingmu bunji dawai
menggembirakan hatimu,
9 (45-10) puteri radja2 (berhiaskan)
permatamu, disebelah kananmu
permaisuri, berdandanan emas dari Ofir!
10 (45-11) Dengarkanlah, hai puteri,
lihatlah dan tjondongkanlah telingamu,
lupakanlah bangsamu dan rumahtangga
ajahmu!
11 (45-12) Seri Baginda mendambakan
ketjantikanmu, dialah Tuhanmu,
sembah-sudjud dihadapannja!
12 (45-13) Puteri Tirus datang dengan
persembahannja, jang lebih kaja2 dari
bangsa melamar keridlaanmu.
13 (45-14) Puteri Baginda didalam,
semaraklah se-mata2, pakaiannja
bersulamkan emas.
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Berdandan dengan
beraneka-warna maka diantarkanlah ia
menghadap radja, dara2 mengiringinja,
teman2 menjertainja.
15 (45-16) Dengan gembira dan meriah
mereka diantarkan masuk, masuklah
mereka kedalam istana Seri Baginda.
16 (45-17) Akan pengganti leluhurmu
datangnja putera2mu, kauangkat
mereka djadi penguasa diseluruh bumi.
17 (45-18) Semoga aku mengingatkan
namamu turun-temurun, demikianlah
segala kaum akan memudjimu
se-lama2nja.
1 Untuk Pemimpin, Putera2 Korah,
Lagu: "Almanot", Njanjian. (46-2)
Allah adalah perlindungan dan kekuatan
bagi kami, telah njatalah bantuan dalam
kesesakan.
2 (46-3) Karena itu kami tak gentar,
walaupun bumi beralih, dan gunung2
berhumbalangan masuk kelubuk laut,
3 (46-4) biarpun gelombang2nja
bergelora dan membuih, dan bukit2
gemetar oleh air pasangnja. (Jahwe
balatentara beserta kami, bentenglah
bagi kami Allah Jakub!) Selah
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Ada sungai! Saluran2nja
menggembirakan kota Allah, kediaman
jang lebih sutji diantara kediaman Jang
Mahatinggi.
5 (46-6) Allah bersemajam ditengahnja,
tiada 'kan ia bergojang. Allah akan
menolongnja waktu fadjar merekah.
6 (46-7) Bangsa2 bergelora, keradjaan2
gojanglah, Ia mengangkat suaraNja,
bergontjanglah bumi!
7 (46-8) Jahwe balatentara beserta
kami, bentenglah bagi kami Allah Jakub!
Selah
8 (46-9) Mari, saksikanlah segala
perbuatan Jahwe jang gagah, jang
mengerdjakan jang dahsjat diatas bumi,
9 (46-10) jang menghentikan perang
sampai diudjung djagat, busur2
dipatahkanNja, tombak diremukkanNja,
dan perisai2 dibakarNja dalam api.
10 (46-11) "Brentilah dan ketahuilah,
bahwasanja Akulah Allah, agung pada
bangsa2, agung atas bumi!"
11 (46-12) Jahwe balatentara beserta
kami, bentenglah bagi kami Allah Jakub!
Selah
1 (47-1) Untuk Pemimpin, Putera2
Korah, Mazmur. (47-2) Segala
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bangsa, bertepuktanganlah, berpekiklah
untuk Allah dengan suara beria!
2 (47-3) Sebab Jahwe adalah agung
lagi dahsjat, Radja besar atas bumi
seluruhnja.
3 (47-4) Bangsa2 ditundukkanNja
kepada kami, dan kaum2 ditaruhNja
dibawah kaki kami.
4 (47-5) Bagian pusaka dipilihNja
bagi kami, kebanggaan Jakub,
kekasihNja.Selah
5 (47-6) Di-tengah2 sorak-sorai Allah
membubung, Jahwe dengan bunji nafiri.
6 (47-7) Ber-madah2 bagi Allah,
ber-madah2lah; ber-madah2 bagi Radja
kami, ber-madah2lah!
7 (47-8) Sebab Allah meradjai seluruh
djagat, ber-madah2lah dengan seni!
8 (47-9) Allahlah meradjai bangsa2
kafir, Allah bersemajam atas tachtaNja
jang kudus.
9 (47-10) Pangeran2 segala kaum
menggabungkan diri dengan umat Allah
Ibrahim. (47-11) sebab bagi Allahlah
segala djebang bumi, sangat agunglah
Dia!
1 (48-1) Njanjian, Mazmur, Putera
2 Korah. (48-2) Besarlah Allah
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dan sangat patut dipudji dikota Allah
kami! Gunung-KudusNja
2 (48-3) -- eloklah bangunnja, kesukaan
segenap bumi! Gunung Sion diudjung
utara, kota Radja agung;
3 (48-4) Allah ada didalam puri2nja,
njatalah sebagai benteng,
4 (48-5) Sebab lihatlah, radja2 telah
bersekutu, madju mereka serempak.
5 (48-6) Baru sadja melihatnja, maka
tertjenganglah mereka, terkedjutlah
mereka lalu dienjahkan.
6 (48-7) Gemetar menjergap mereka
disana, kepedihan selaku wanita
bersalin.
7 (48-8) Dengan angin ribut dari
sebelah timur Kauhantjurkan kapal2
Tarsjisj.
8 (48-9) Sebagaimana telah kami
dengar, demikianpun kami lihat,
dikota Jahwe balatentara, dikota
Allah kami; Sampai kekal Allah akan
mengukuhkannja! Selah
9 (48-10) Kami timbang-menimbang, ja
Allah, kerelaanMu di-tengah2 BaitMu.
10 (48-11) Seperti halnja namaMu,
demikianlah pudjianMu, sampai

Mazmur 48.11–49.4
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keudjung bumi. TanganMu sarat oleh
keadilan,
11 (48-12) bukit Sion bergirang kiranja,
biarlah puteri2 Juda bersorak-sorai, demi
keputusan2Mu.
12 (48-13) Berkelilinglah di Sion,
kitarilah dia, bilanglah katelum2nja;
13 (48-14) perhatikanlah tembok2nja,
djeladjahilah benteng2nja, untuk
mentjeritakan kepada angkatan jang
datang,
14 (48-15) bahwa Dialah Allah. Allah
kami untuk selamanja dan kekal, Dia
sendirilah memimpin kami!
1 (49-1) Untuk Pemimpin,
Putera2 Korah, Mazmur. (49-2)
Dengarkanlah ini, hai sekalian bangsa,
perhatikanlah, hai semua penghuni
bumi,
2 (49-3) baik jang hina maupun jang
terkemuka, baik jang kaja maupun jang
miskin serempak!
3 (49-4) Mulutku akan mengutjapkan
kebidjaksanaan, dan tepekur hatiku
ialah kearifan;
4 (49-5) kutjondongkan telingaku
kepada pepatah, pada bunji ketjapi
hendak kubuka teka-tekiku.
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Mengapa aku 'kan takut akan
hari2 jang buruk, apabila aku dikepung
kedjahatan segala pengadangku,
6 (49-7) jang pertjaja pada hartabendanja, dan ber-megah2 atas
kekajaannja jang besar?
7 (49-8) Betul, tiada seoranglah jang
dapat menebus dirinja, tiada pula kepada
Allah ia dapat membajar tebusannja.
8 (49-9) Terlampau tinggilah tebusan
djiwanja, agar dapatlah ia tinggal
selamanja.
9 (49-10) Adakah ia masih hidup sampai
kekal, dan tiada melihat kuburan?
10 (49-11) Nah, ia melihat orang bidjak
mati djuga, sama2 si bodoh dan si
pandir binasa, dan harta-bendanja
ditinggalkannja kepada orang lain.
11 (49-12) Kuburanlah rumah mereka
jang abadi, kediamannja turun-temurun,
betapapun djuga tanah2nja disebut
dengan namanja sendiri.
12 (49-13) Manusia tiada tetap dalam
kemuliaannja, serupalah ia dengan
ternak jang akan binasa.
13 (49-14) Itulah djalan mereka, jang
pertjaja pada dirinja, demikianlah
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kesudahan orang jang menjukai bualnja
sendiri. Selah
14 (49-15) Bagaikan kawanan mereka
dikurung dalam pratala, mautlah jang
menggembalakan mereka, dan orang2
jang lurus akan berkuasa atas mereka.
Pagi2 wudjudnja akan mengabur, dan
pratalalah wilajah mereka.
15 (49-16) Tetapi djiwaku akan ditebus
Allah; dari tjakar2 pratala tentu aku
akan direbutNja. Selah
16 (49-17) Djanganlah kau takut bila
seorang mendjadi kaja, bila ber-tambah2
kemuliaan rumahnja.
17 (49-18) Sebab dengan matinja
tiadalah semuanja dibawanja, tiada pula
kemuliaannja akan turun sertanja.
18 (49-19) Walau ia memberkati dirinja
sewaktu hidupnja, tetapi kamulah akan
dipudji orang karena berbuat baik
bagimu.
19 (49-20) Djiwanja akan pergi
keangkatan nenek-mojangnja, dan
se-lama2nja tiada 'kan melihat tjahaja.
20 (49-21) Manusia dalam kemuliaannja
tiada mengerti, serupalah dia dengan
ternak jang akan binasa.

Mazmur 50.1–8
1 Mazmur,
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Asaf. Allah ta'ala telah
berfirman dan mengerahkan
bumi, dari tempat terbitnja matahari
sampai tempat tenggelamnja.
2 Dari Sion, semarak sempurna, Allah
tjemerlang.
3 Allah kami datang hendaknja dan tidak
membisu! Api dihadapanNja menelan,
dan disekitarNja taufan jang hebat.
4 Ia menjerukan langit diatas dan bumi,
hendak mengadili umatNja:
5 "Kumpulkanlah segala mursjidKu,
jang dengan kurban telah mengikat
perdjandjianKu!"
6 Langitpun akan memaklumkan
keadilanNja, sebab Allah sendirilah jang
mendjadi hakim.Selah
7 "Dengarkanlah, hai umatKu, Aku
hendak berfirman, hai Israil, Aku akan
bersaksi melawan dikau, Aku akan
menegur engkau dan memaparkan
segalanja dimuka matamu, Aku ini Allah,
Allahmu.
8 Bukan karena kurbanmulah kamu
Kudakwa, sebab kurban-bakarmu selalu
terbajang dimataKu.
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tiada hendak menerima lagi sapi
muda dari rumahmu, tiada pula kambing
djantan dari kandangmu.
10 Sebab hakKulah segala margasatwa,
binatang be-ribu2 di-gunung2Ku;
11 Aku kenal segala unggas diudara,
dan semuanja jang bergerak diladang,
tersedia bagiKu.
12 Andaikan Aku lapar, tiada Kukatakan
kepadamu, sebab djagat adalah milikKu
dengan segala isinja.
13 Atau perlukah kiranja Aku memakan
daging banteng, atau meminum darah
kambing djantan?
14 Sembahkanlah kepada Allah kurban
pudjian, dan bajarlah nadar2mu kepada
Jang Mahatinggi;
15 Berserulah kepadaKu dikala
kesesakanmu, Aku akan membebaskan
kamu dan kamu menghormati Aku."
16 Tetapi kepada pendosa sabda Allah:
"Mengapa kamu sampai melagukan
perintah2Ku, dan perdjandjianKu
kautaruh dalam mulutmu,
17 kamu, jang enggan akan tatatertib,
dan membelakangi sabda2Ku?

Mazmur 50.18–51.1
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kaulihat orang pentjuri,
kau ikut djuga dengannja, dan dengan
kaum pendjinah, engkaupun bersekutu;
19 mulutmu kaulepaskan dalam
kedjahatan, dan lidahmu merantjangkan
tipu-muslihat.
20 Engkau duduk bitjara melawan
saudaramu, dan putera ibumu kaunodai.
21 Inilah jang kauperbuat, mestikah Aku
diam sadja, adakah sangkamu Aku sama
dengan dikau?
22 Tjamkanlah ini, hai kamu jang lupa
akan Allah, agar Aku djangan mentjabik2 kamu, dengan tiada seorangpun
jang membebaskan.
23 Barang siapa membawa kurbanpudji, ia memuliakan Daku, dan
kepada jang meluruskan djalannja,
Kutundjukkan selamat Allah."
1 (51-1) Untuk Pemimpin,
Mazmur, Dawud, (51-2) waktu
Nabi Natan datang kepadanja, setelah ia
mendekati Batsjeba'. (51-3) Kasihanilah
aku, ja Allah, sekedar kerelaanMu,
sekedar besarnja belaskasihanMu,
hapuskanlah pendurhakaanku,
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tjutjikanlah aku seutuhnja
dari segala salahku, dan dari dosaku
bersihkanlah aku.
3 (51-5) Sebab aku telah tahu akan
kedurhakaanku, dan dosaku tetap
membajang dihadapanku.
4 (51-6) Lawan Dikau, Dikau se-mata2
aku telah berdosa, dan apa jang
djahat dihadapanMu telah kuperbuat.
Demikian Engkau njatalah adil dalam
keputusanMu, dan tak bertjela dalam
pengadilanMu.
5 (51-7) Sungguh, dalam kedjahatanlah
aku dilahirkan, dan dalam dosa aku
diperkandungkan ibuku.
6 (51-8) Sungguh, Engkau berkenan
akan kebenaran kebatinan, dan diam2
Kauadjarkan kebidjaksanaan kepadaku.
7 (51-9) Bersihkanlah aku dengan tsufa,
supaja aku mendjadi murni, tjutjilah aku
dan putihlah aku lebih dari saldju.
8 (51-10) Perdengarkanlah kepadaku
suka dan gembira, agar bersoraklah
tulang2 jang Kauremukkan.
9 (51-11) Palingkanlah wadjahMu
dari dosa2ku, dan hapuskanlah segala
salahku.
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Tjiptakanlah hati murni
bagiku, ja Allah, dan baharui roh jang
tabah dalam batinku.
11 (51-13) Djanganlah aku
Kautjampakkan dari wadjahMu,
djanganlah roh sutjiMu Kauambil
daripadaku.
12 (51-14) Kembalikanlah kepadaku
kegembiraan dan penjelamatanMu,
sokonglah aku dengan semangat jang
rela.
13 (51-15) Aku hendak mengadjarkan
djalan2Mu kepada kaum durhaka, supaja
kaum pendosa akan berbalik kepadaMu.
14 (51-16) Ja Allah, Allah selamatku,
bebaskan daku dari utang-njawa, lidahku
akan memaklumkan keadilanMu.
15 (51-17) Ja Tuhan, Engkau akan
membuka bibirku, dan mulutku akan
mewartakan pudjianMu.
16 (51-18) Sebab Engkau tiada 'kan
berkenan akan persembahan, dan
andaikan kuberi kurban-bakar, maka tak
Kaurelai.
17 (51-19) Pudjaan2 bagi Allah ialah
djiwa jang remuk, hati jang remuk dan
hantjur, ja Allah, tiada Kautolak.

Mazmur 51.18–52.5
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Bermurahlah terhadap Sion,
sekedar kebaikanMu, dan bangunkanlah
kembali tembok2 Jerusjalem.
19 (51-21) Maka Engkau akan berkenan
pada kurban2 sedjati, --kurban-bakar
dan kurban-semesta --, maka orang
akan mempersembahkan sapi 2 muda
atas mesbahMu.
1 (52-1) Untuk Pemimpin, Maskil,
Dawud, (52-2) waktu Doeg,
orang Edom, pergi memberitahukan
kepada Sjaul dan berkata kepadanja:
"Dawud masuk rumah Ahimelek".
(52-3) Mengapa kau bermegah atas
kedjahatan, hai pengagah, melawan si
mursjid, se-hari2?
2 (52-4) Engkau merantjangkan
kebinasaan, lidahmu serupa pisautjukur
jang terasah, hai tukang tipu-muslihat!
3 (52-5) Kedjahatan lebih kausukai
daripada kebaikan, kebohongan lebih
daripada bitjara benar.Selah
4 (52-6) Kautjinta akan segala kata jang
melulur, ja, kau lidah penipu!
5 (52-7) Karena itu Allah akan
meruntuhkan dikau, dan menghela
engkau untuk selamanja. Dia akan
menjeret engkau keluar kemahmu, dan
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merenggutkan dikau dari negeri orang2
jang hidup.Selah
6 (52-8) Orang2 jang djudjur
akan melihat dan ketakutan, dan
menertawakan dia:
7 (52-9) "Itulah orang jang tiada
mengadakan Allah djadi bentengnja,
melainkan jang pertjaja pada banjaknja
kekajaan, dan angkaralah ia dalam
kedjahatannja."
8 (52-10) Tapi aku selaku sebatang
zaitun menghidjau dirumah Allah,
aku pertjaja pada kerelaan Allah,
se-lama2nja.
9 (52-11) Sampai kekal aku hendak
memudji Engkau, karena Engkaulah
jang telah berbuat; namaMu akan
kumaklumkan, sebab ia baik, dihadapan
segala mursjidMu!
1 (53-1) Untuk Pemimpin, Lagu:
"Ma'alot", Mazmur, Dawud. (53-2)
Berkatalah si bodoh dalam hatinja:
"Tiadalah Allah!". Mereka berbuat busuk,
berbuat lalim jang kedji, tiadalah lagi
jang berbuat baik.
2 (53-3) Dari surga Allah memandang
kebawah, keatas anak2-manusia, untuk
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menilik kalau2 adalah seorang jang arif,
jang mentjari Allah.
3 (53-4) Semuanja telah menjimpang,
busuklah sekalian, tiadalah jang berbuat
baik, tiada seorangpun djua.
4 (53-5) Tiadakah paham mereka jang
berbuat djahat? Dengan memakan
umatku, mereka memakan rotinja, Allah
tiadalah diserukannja.
5 (53-6) Disana mereka akan gemetar
ketakutan, tempat tiada ketakutan,
sebab Allah mengotjar-ngatjirkan
tulang2 orang jang mengepung kamu,
mereka akan dipermalukan, sebab Allah
mentjampakkan mereka.
6 (53-7) Siapa 'kan mendatangkan
penjelamatan Israil? Pabila Allah
memulihkan nasib umatNja, maka Jakub
bersorak, Israil beria!
1 (54-1) Untuk Pemimpin, Alat2
berdawai, Maskil, Dawud, (54-2)
waktu orang2 Zif pergi kepada Sjaul dan
berkata: "Bukankah Dawud tersembunji
pada kami?". (54-3) Selamatkanlah
daku, ja Allah, demi namaMu, dan
adililah aku dengan kuasaMu;
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dengarkanlah doaku, ja Allah,
tjondongkanlah telingaMu kepada kata2
mulutku!
3 (54-5) Sebab orang2 jang sombong
telah bangkit melawan daku, dan kaum
jang perkasa men-tjari2 njawaku,
Allah tiadalah bertempat dihadapan
mereka.Selah
4 (54-6) Tetapi, lihatlah, Allah adalah
penolongku, Tuhanlah di-tengah2
penjokong hidupku.
5 (54-7) Kembalikanlah kedjahatan
itu kepada lawan2ku, dan demi
kesetiaanMu, binasalah mereka, ja
Jahwe!
6 (54-8) Dengan ichlas aku hendak
mempersembahkan kurban kepadaMu,
namaMu akan kupudji, sebab baiklah ia!
7 (54-9) Sebab Engkau telah
meluputkan daku dari segala kesesakan,
dan mataku akan me-nonton2 para
musuhku.
1 (55-1) Untuk Pemimpin, Alat2
berdawai, Maskil, Dawud. (55-2)
Ja Allah, tjondongkanlah telingaMu
kepada doaku, djanganlah Kau
mengundurkan diri dari permintaanku;
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indahkanlah aku dan
djawablah aku, hiru-birulah aku dalam
kesusahanku.
3 (55-4) Dan aku gelisah oleh teriakan
musuhku, oleh tekanan si pendurhaka.
Sebab mereka menimbuni aku dengan
bentjana, dan dalam keberangannja aku
disalahkannja.
4 (55-5) Kedjutlah hatiku dalam
batinku, dahsjat maut mendjatuhi aku;
5 (55-6) takut dan gemetar menimpa
diriku; dan rasa ngeri meliputi aku.
6 (55-7) Maka aku berkata: "Siapakah
memberi kepadaku sajap laksana
merpati, agar aku terbang dan hinggap
dengan aman-sentosa.
7 (55-8) Sungguh, aku akan
mengungsi djauh2, bermalam dipadang
gurun."Selah
8 (55-9) Aku akan ber-gegas2 ketempat
perlindungan bagiku, terhadap angin
pujuh dan topan.
9 (55-10) Lulurlah mereka, ja Tuhan,
tjerai-beraikanlah lidahnja. Sebab
kulihat kekerasan dan pentjederaan
dikota;
10 (55-11) siang-malam itu beronda
diatas benteng2nja.
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Dan didalamnjalah mala dan
bentjana, keruntuhanlah ditengahnja,
dan dari pasarnja tiada lenjap kelaliman
dan perdajaan.
12 (55-13) Andaikan musuhlah jang
menghina aku, maka aku masih akan
tahan; andaikan pembentjikulah jang
bangkit melawan daku, maka aku masih
dapat bersembunji terhadapnja.
13 (55-14) Tapi engkau, rekanku, orang
kepertjajaanku dan kenalanku,
14 (55-15) jang dengannja aku
beramah-tamah, dalam rumah Allah
sehati kita berdjalan!
15 (55-16) Semoga maut menjergap
mereka, dan hidup2 mereka turun
kedalam pratala, sebab kedjahatan
bersarang dikediaman mereka, didalam
batinnja.
16 (55-17) Tapi aku akan berseru kepada
Allah, dan Jahwe akan menjelamatkan
daku.
17 (55-18) Sore, pagi dan sianghari
aku mengaduh dan mengeluh, dan Ia
mendengar suaraku.
18 (55-19) Ia telah menebus djiwaku
dengan selamat dari perang melawan
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daku; sebab banjaklah jang menentangi
aku,
19 (55-20) Allah akan mendengarkan
daku. Ia akan merendahkan mereka, Dia
jang bertachta sedjak sediakala, sebab
bagi mereka tiadalah perbaikan, tiada
pula mereka takut akan Allah.
20 (55-21) Ia mengulurkan tangannja
lawan sahabat2 karibnja, dan melanggar
djandjinja;
21 (55-22) mulutnja lebih lintjir daripada
mentega, tetapi peperanganlah dalam
hatinja; lebih daripada minjak lembutlah
kata2nja, namun (pedang) terhunuslah
utjapannja.
22 (55-23) Serahkanlah nasibmu
kepada Jahwe, Ia sendiri akan mendjadi
topanganmu. Tiada 'kan Ia membiarkan
si djudjur tergojang.
23 (55-24) Dan Kau, ja Allah,
tjampakkanlah mereka kedalam sumur
tubir. Kaum penumpah darah dan
penuh tipu-muslihat, djanganlah mereka
mentjapai setengah umur hidupnja!
Tetapi aku tetap pertjaja padaMu (ja
Jahwe).
1 (56-1) Untuk Pemimpin, Lagu:
"Jonat elem rahakim", Dawud,
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Miktam, waktu ia ditangkap orang2
Felesjet di Gat. (56-2) Kasihanilah aku,
ja Allah, sebab orang mengadang aku,
se-hari2 aku diperangi dan ditekannja;
2 (56-3) se-hari2 seteru2ku mengadang2, sebab banjaklah jang berperang
melawan daku, ja Mahatinggi.
3 (56-4) Pada hari aku ketakutan aku
menaruh pertjaja padaMu.
4 (56-5) Berkat Allah aku memuliakan
sabdaNja, pada Allahlah aku pertjaja,
tiadalah aku takut. Apa jang akan
diperbuat insan kepadaku?
5 (56-6) Sepandjang hari mereka
memutar-balikkan perkataan2ku,
melawan daku semua rantjangannja
akan kedjahatan.
6 (56-7) Mereka berkumpul, mengintai,
tumit2ku di-amat2inja bagaikan
men-tjari2 njawaku.
7 (56-8) Adakah pelepasan bagi mereka
karena kedjahatannja? Runtuhkanlah
bangsa2 itu dalam amarahMu, ja Allah!
8 (56-9) Kembaraku telah Kautjatat,
dalam kantung-kulitMu Kausimpan
hendaknja airmataku. Bukankah itu
telah tertjantum dalam perhitunganMu?
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Maka mundurlah seteru2ku
pada hari aku berseru! Itulah kuketahui,
bahwa Allah beserta aku;
10 (56-11) berkat Allah aku akan
memuliakan sabdaNja, berkat Jahwe aku
akan memuliakan sabdaNja.
11 (56-12) Pada Allahlah aku pertjaja,
tiadalah aku takut. Apa jang akan
diperbuat insan kepadaku?
12 (56-13) Ja Allah, aku berutang
nadar2 kepadaMu, kulunaskan
kepadaMu kurban2 pudji.
13 (56-14) Sebab hidupku telah
Kauluputkan dari maut, bukankah
kakiku dari djatuh? sehingga aku dapat
berdjalan dihadapan Allah dalam terang
tjahaja orang2 jang hidup.
1 (57-1) Untuk Pemimpin,
"Djangan rusakkan", Dawud,
Miktam, waktu ia melarikan diri untuk
Sjaul dalam gua. (57-2) Kasihanilah
aku, ja Allah, kasihanilah aku, sebab
kepadaMulah djiwaku berlindung, dan
aku berlindung dibawah sajapMu, sampai
lalulah bentjana.
2 (57-3) Aku berseru kepada Allah jang
Mahatinggi, kepada Allah jang bertindak
bagiku.
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Semoga Ia dari surga
menjuruh dan menjelamatkan daku,
dan mengatjaukan mereka, jang
meng-adang2 aku. Selah Sudilah
kiranja Allah mengirimkan kerelaan dan
kebenaranNja.
4 (57-5) Aku berbaring di-tengah2
singa, jang melulur anak2-manusia.
Giginja adalah lembing dan anak-panah,
dan lidahnja bagaikan pedang jang
terasah.
5 (57-6) Lambungkanlah diriMu diatas
langit, ja Allah, kemuliaanMu diatas
seluruh bumi!
6 (57-7) Mereka telah memasang
djaring bagi langkahku, dan djiwaku
telah membungkuk; telah digalinja
lubang dihadapanku, dan mereka sendiri
telah terperosok didalamnja. Selah
7 (57-8) Hatiku adalah bulat, ja Jahwe,
bulatlah hatiku, aku hendak bernjanji
dan ber-madah2.
8 (57-9) Bangunlah djiwaku, bangunlah,
ketjapi dan dandi, fadjar hendak
kubangunkan!
9 (57-10) Aku hendak memudjiMu,
ja Tuhan, diantara bangsa2, diantara
kaum2 memuliakan Dikau.
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Sebab besarlah kerelaanMu,
sampai kelangit, dan sampai kemegalah
kebenaranMu.
11 (57-12) Lambungkanlah diriMu diatas
langit, ja Allah, kemuliaanMu diatas
seluruh bumi!
1 (58-1) Untuk Pemimpin,
"Djangan rusakkan", Dawud,
Miktam. (58-2) Sungguhkah kamu
berbitjara menurut hukum, kaum
penguasa, luruskah kamu hakimi,
anak2-manusia?
2 (58-3) Bahkan kedjahatanlah, jang
kamu perbuat dalam hatimu, kelaliman
apa jang didjalankan tanganmu dinegeri!
3 (58-4) Kaum pendjahat itu sudah
berpaling sedjak haribaan, sedjak dari
kandung ibunja kaum pendusta tersesat!
4 (58-5) Ratjunlah ada pada mereka,
serupa ratjun ular, mereka serupa
beludak tuli, jang menjumbat telinganja;
5 (58-6) jang tiada mendengar suara
tukang penawar, suara pementeranja
jang mahir.
6 (58-7) Ja Allah, remukkanlah giginja
dimulut mereka, hantjurkanlah geraham
singa2 muda itu, ja Jahwe.
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Hanjutlah mereka hendaknja
seperti air jang menghilir, bagaikan
rumput didjalan mereka laju hendaknja,
8 (58-9) seperti siput jang lenjap
dengan melebur, laksana anak guguran
wanita, jang tiada melihat matahari.
9 (58-10) Sebelum duri dirasai
periuk2mu, baik hidjau maupun
terbakar, itu diterbangkan murka
hendaknja.
10 (58-11) Si djudjur akan bergembira
melihat pembalasan itu, kakinja akan
dibasuhnja dalam darah si fasik.
11 (58-12) Dan orang akan berkata:
"Masih ada djua hasil bagi si djudjur,
masih ada djua Allah, jang mengadili
diatas bumi!"
1 (59-1) Untuk Pemimpin,
"Djangan rusakkan", Dawud,
Miktam, waktu Sjaul menjuruh
mendjagai rumah hendak membunuhnja.
(59-2) Bebaskanlah aku dari seteru2ku,
ja Allahku, lindungilah aku terhadap
lawan2ku;
2 (59-3) dari kaum pendjahat bebaskan
daku, dan dari orang penumpah darah
selamatkan daku!

59

Mazmur 59.3–9
3 (59-4)

113

Sebab, sungguhlah, mereka
mengadang hidupku, orang jang
berkuasa menjerang aku. Aku tiada
berbuat djahat lagipun tidak berdosa,
Jahwe,
4 (59-5) dengan tiada aku bersalah,
mereka ber-gegas2 dan bersiap.
Bangunlah, siaplah dan waspadalah!
5 (59-6) Dan Engkau, Jahwe
balatentara, Allah Israil, bangkitlah
untuk menghukum semua orang kafir
itu, djanganlah Kaukasihani kaum
tjedera jang djahat itu! Selah
6 (59-7) Dikala sendja datanglah
mereka kembali, dan me-njalak2 selaku
andjing, dan mendjeladjahi kota.
7 (59-8) Lihatlah, mereka membual
dengan mulutnja, pedang2lah melekat
pada bibirnja: "Siapakah akan
mendengar?"
8 (59-9) Tetapi Kau, ja Jahwe,
menertawakan mereka, segala kaum
kafir itu Kauperolokkan,
9 (59-10) ja kekuatanku, kepadaMulah
aku memandang! Sebab Allah adalah
bentengku,
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Allahku, kerelaanMu
berdjumpa dengan daku, Allah membuat
aku me-nonton2 segala lawanku.
11 (59-12) Djangan membunuh
hendaknja, supaja umatMu djanganlah
lupa, usirlah mereka dengan kuasaMu
dan runtuhkanlah mereka, Kau, Tuhan,
perisai kami.
12 (59-13) Dosa mulut mereka ialah
bitjara bibirnja, dan tertangkap mereka
hendaknja dengan kesombongannja
sendiri. Karena kutuk dan kesombongan
jang dikatakannja,
13 (59-14) binasakan (mereka)
dalam amarahMu, binasakan, tiada
lagi, agar diketahuinja, bahwa Allah
memerintahkan Jakub sampai diudjung
bumi.Selah
14 (59-15) Dikala sendja datanglah
mereka kembali, dan me-njalak2 selaku
andjing, dan mendjeladjahi kota.
15 (59-16) Mereka kian-kemari mentjari
makanannja, apabila belum kenjang,
maka me-raung2lah mereka.
16 (59-17) Tetapi aku menjanjikan
lagu kekuasaanMu, dan dinihari
memashjurkan kerelaanMu. Sebab
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Engkau adalah bentengku, dan
perlindungan pada hari kesesakan.
17 (59-18) Ja kekuatanku, Engkaulah
hendak kupudji dengan madah,
sebab Allah adalah bentengku, Allah
kerelaanku.
1 (60-1) Untuk Pemimpin, Lagu:
"Bunga2 Bakung kesaksian",
Miktam, Dawud, Akan pengadjaran,
(60-2) waktu ia berperang dengan
Aram Naharim dan Aram Soba dan Joab
kembali untuk mengalahkan orang2
Edom di Lembah Garam, duabelasribu
orang. (60-3) Ja Allah, Engkau telah
menolak dan menerobos kami, Engkau
telah bermurka, pulihkanlah kami!
2 (60-4) Engkau telah menggontjangkan
bumi dan membelahnja, sembuhkanlah
tjelah2nja, sebab ia gojang.
3 (60-5) UmatMu telah Kaubuat melihat
jang kedjam2, Kausuruh kami meminum
anggur pemusingan.
4 (60-6) Berilah suatu alamat kepada
mereka jang takut kepadaMu, agar
mereka melarikan diri terhadap
busur.Selah
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Supaja kekasihMu dibebaskan,
selamatkanlah dengan tangankananMu
dan djawablah kami!
6 (60-8) Allah bersabda dalam BaitKudusNja: "Aku akan bersorak dan
membagikan Sikem, lembah Sukot akan
Kuukur;
7 (60-9) padaKulah Gilead, padaKulah
Menasje, Efraim ketopong kepalaKu, dan
Juda tongkat kekuasaanKu;
8 (60-10) Moab bedjana
pembasuhanKu, diatas Edom
Kulemparkan kasutKu, atas Felesjet Aku
akan bersorak menang."
9 (60-11) Siapatah akan mengantarkan
daku kekota berbenteng, siapa
membawa aku sampai ke Edom?
10 (60-12) Bukankah Engkau, ja Allah,
telah menolak kami, dan tiada berangkat
bersama tentara kami, ja Allah?
11 (60-13) Tolonglah kami dalam
kesesakan! Pertjumalah bantuan dari
manusia.
12 (60-14) Dengan Allahlah kami akan
bertindak gagah berani, dan Ia sendirilah
akan meng-indjak2 para lawan kami.
1 (61-1) Untuk Pemimpin,
Alat2 berdawai, Dawud. (61-2)
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Dengarkanlah, ja Allah, seruan2ku,
indahkanlah doaku!
2 (61-3) Dari udjung bumi aku berseru
kepadaMu, sedang tawarlah hatiku.
Menudju padas jang terlalu tinggi bagiku
bimbinglah aku.
3 (61-4) Sebab Engkau adalah
perlindungan bagiku, benteng kukuhkuat terhadap musuh.
4 (61-5) Semoga aku selalu tinggal
dikemahMu, dan berlindung dibawah
naungan sajapMu! Selah
5 (61-6) Sebab Engkau, ja Allah, telah
mendengar nadar2ku, Kaukurniakan
(kepadaku) pusaka orang jang takut
akan namaMu.
6 (61-7) Tambahkanlah hari2 pada
hari Seri Baginda, biarlah tahun2nja
bagaikan angkatan2 lamanja.
7 (61-8) Bertachtalah ia se-lamanja
dihadapan Allah, kirimlah kerelaan dan
kebenaran untuk melindunginja!
8 (61-9) Maka aku akan ber-madah2
atas namaMu, dan sebilang hari aku
membajar nadarku.
1 (62-1) Untuk Pemimpin, Lagu:
"Jedutun", Mazmur, Dawud.
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(62-2) Hanja pada Allahlah djiwaku
berdiam, daripadaNjalah selamatku.
2 (62-3) Dialah melulu batupadasku
dan selamatku, bentengku, aku tiada
tergontjang.
3 (62-4) Sampai bilamana kamu
masih menjergap seorang, mau
meruntuhkannja, kamu semua,
bagaikan dinding jang tjondong, selaku
tembok jang runtuh?
4 (62-5) Hanja tipu-dajalah apa jang
dirantjangkannja, dan mereka suka
membudjuk; dengan dusta dalam
mulutnja mereka memberkati, tetapi
dalam hatinja mereka mengutuk.Selah
5 (62-6) Djiwaku, hanja pada Allah
berdiamlah, sebab daripadaNjalah
datang apa jang kuharapkan.
6 (62-7) Dialah melulu batupadasku
dan selamatku, bentengku, aku tiada
tergontjang!
7 (62-8) Pada Allahlah keselamatanku
dan kemuliaanku; padas kekuatanku,
perlindunganku pada Allah!
8 (62-9) Pertjajalah padaNja umatku
selalu; tjurahkanlah isi hatimu
dihadapanNja, perlindungan kita ialah
Allah!Selah
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Memang nafaslah manusia
itu, dan bohonglah segala insan; dalam
neratja terdjungkitlah mereka keatas,
ber-sama2 lebih ringan daripada nafas!
10 (62-11) Djanganlah kamu pertjaja
pada kekerasan, djangan pula berharap
sia2 atas perampasan; kekajaan, pabila
itu ber-tambah2, djanganlah kautaruh
hati padanja!
11 (62-12) Sekali Allah telah berfirman,
dua hal jang kudengar: "Kekuasaan
adalah pada Allah, padaMulah kerelaan;
12 (62-13) sebab Engkaulah jang
membalas tiap orang menurut
perbuatannja".
1 (63-1) Mazmur, Dawud,
waktu ia tinggal dipadang
gurun Juda. (63-2) Ja Allah,
Engkaulah Allahku, Engkaulah kutjari2. Djiwaku menghauskan Dikau,
Engkau didambakan tubuhku, ditanah
kering dan pajah, tanpa air.
2 (63-3) Semoga kupandang Engkau
ditempatMu jang kudus, untuk melihat
kekuasaan dan kemuliaanMu.
3 (63-4) Sebab kerelaanMu melebihi
kehidupan, bibirku memudji Engkau
hendaknja.
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Demikian sepandjang hidupku
aku hendak memudji Engkau, demi
namaMu aku akan mengangkat
tanganku.
5 (63-6) Djiwaku kenjang2nja bagai
dengan lemak dan gadjih, dengan bibir
bersorak mulutku memudji.
6 (63-7) Sungguh, aku teringat
kepadaMu dipembaringanku, sepandjang
ke-djaga2an aku merenungkan Dikau.
7 (63-8) Sebab Engkau telah menolong
aku, maka dibawah naungan sajapMu
aku beria.
8 (63-9) Djiwaku melekat padaMu, aku
dipegang tangankananMu.
9 (63-10) Tetapi mereka jang mengedjar
djiwaku, turunlah mereka hendaknja
kedalamnja bumi!
10 (63-11) Semoga mereka diserahkan
kepada mata pedang, dan mendjadi
bagian serigala!
11 (63-12) Tetapi Seri Baginda akan
bergembira karena Allah; barang siapa
bersumpah demi Dia boleh bermegah,
pabila mulut orang jang berdusta akan
tersumbat.
1 (64-1) Untuk Pemimpin, Mazmur,
Dawud. (64-2) Dengarkanlah,
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ja Allah, suaraku bila aku bersusah,
lindungilah hidupku terhadap rasatakut
akan si musuh;
2 (64-3) sembunjikanlah aku terhadap
gerombolan orang durhaka, terhadap
huru-hara kaum pendjahat!
3 (64-4) Jang telah mengasah lidahnja
bagaikan pedang, telah menetapkan
anak-panahnja, kata jang pahit,
4 (64-5) untuk mengenai jang tak
berdosa dari persembunjiannja, dengan
tak ter-sangka2 mereka menimpa dia
dengan tiada takutnja.
5 (64-6) Mereka telah berkeputusan
tentang hal2 jang djahat, berunding
hendak memasang djerat2 jang
tersembunji, sambil berkata: "Siapa
akan melihatnja?"
6 (64-7) Mereka merantjangkan hal2
jang djahat, merahasiakan rentjana jang
masak; batin seorang dan hatinja tiada
terduga!
7 (64-8) Tetapi mereka telah kena oleh
Allah dengan anak-panahNja, tiba2
nampaklah luka2nja.
8 (64-9) Mereka telah didjatuhkanNja
dengan lidah mereka sendiri, semua
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jang melihat mereka menggelengkan
kepalanja.
9 (64-10) Maka takutlah semua orang
dan mewartakan perbuatan Allah, dan
dipahaminja pekerdjaanNja.
10 (64-11) Si djudjur akan bersukatjita
karena Jahwe, dan berlindung
kepadaNja, dan akan ber-megah2lah
semua jang lurus hatinja.
1 (65-1) Untuk Pemimpin,
Mazmur, Dawud, Njanjian. (65-2)
Pantaslah bagiMu, ja Allah, lagu pudji di
Sion; kepadaMulah nadar dilunasi,
2 (65-3) sebab Kaukabulkan doa kami.
KepadaMu datanglah segala machluk,
3 (65-4) dengan kerdjanja jang djahat;
kesalahan2 kami lebih kuat daripada
kami, tetapi Kaulah mengampuninja.
4 (65-5) Berbahagialah orang jang
Kaupilih dan Kaubiarkan mendekati, ia
kan tinggal di-pelataran2Mu. Semoga
kami dipuaskan dengan kebaikan
RumahMu, dan dengan kesutjian BaitMu!
5 (65-6) Dengan tanda2 adjaib
Kaudjawab kami dengan keadilan, ja
Allah keselamatan kami, kepertjajaan
segala udjung bumi dan lautan djauh2.
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Kau, jang dengan tenagaMu
meneguhkan gunung2, dan jang
pinggangMu disabuk dengan kuasa;
7 (65-8) jang meneduhkan gemuruh
laut, gemuruh gelombangnja dan
keributan bangsa.
8 (65-9) Takutlah karena keadjaiban2Mu
para penghuni udjung2 bumi;
Kaugembirakan pintu2 gerbang pagi dan
petang!
9 (65-10) Telah Kaukundjungi tanah
dan Kaulimpahi dia, amat sangatlah
Kauperkaja. Saluran2 Allah penuh
dengan air, Kausediakan gandum
mereka. Demikianlah Kaupersiapkan
dia:
10 (65-11) Kaugenangi alur2nja,
Kauratakan gumpalan2nja,
Kaulembutkan itu dengan embundjantan, dan tetumbuhannja Kauberkati.
11 (65-12) Tahun itu Kaumahkotai
dengan kemurahanMu, dan bekas2Mu
meneteskan gadjih.
12 (65-13) Padang2 digurunpun bertetes
kemewahan, dan bukit2 berlingkarkan
keriahan.
13 (65-14) Padang2 rumput berpakaian
domba2nja, dan lembah diselimuti
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gandumnja, mereka ber-sorak2, ja
berdendanglah mereka.
1 Untuk Pemimpin, Njanjian,
Mazmur.
2 Berpekiklah bagi Allah, hai bumi
seluruhnja, njanjikanlah lagu kemuliaan
namaNja, semarakkanlah pudjianNja,
3 berkatalah kepada Allah: "Betapa
dahsjatnja perbuatanMu! Berkat
kebesaran kuasaMu, maka Engkau diraju
segala seteruMu;
4 seluruh bumi hendaknja bersudjud
kepadaMu dan bermadah bagiMu,
bermadah bagi namaMu. Selah
5 Datanglah dan lihatlah buatan Allah,
dahsjatlah Dia karena pekerdjaanNja
ditengah anak 2-manusia.
6 DiubahNja laut mendjadi daratan,
berdjalan kaki orang menjeberangi
sungai. Djadi hendaknja kami
bergembira akan Dia,
7 Dialah jang kuasaNja memerintah
untuk selamanja! MataNja mengawasi
segala bangsa, kaum durhaka djangan
bermegah melawanNja! Selah
8 Pudjilah, hai segala bangsa, Allah
kami, perdengarkanlah lagu pudjianNja!
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menempatkan djiwa kita antara
orang2 jang hidup, kaki kita tiada
dibiarkanNja tergojang.
10 Memang kami telah Kauudji, ja Allah,
kami Kaubesut dengan api, seperti perak
dibesut.
11 Kedalam djaring sudah kami
Kaumasukkan, (beban) berat
Kautekankan dipinggang kami.
12 Kaubiarkan orang berkendaraan atas
kepala kami, kami telah melalui api
dan air, tetapi lalu Kaurenggutkan kami
untuk kebebasan.
13 Dengan kurban-bakar aku hendak
memasuki RumahMu, untuk melunasi
kaulku kepadaMu,
14 jang untuknja bibirku telah terbuka,
dan apa jang telah didjandjikan mulutku
dalam kesesakan.
15 Kurban-bakar (ternak) tambun akan
kupersembahkan kepadaMu, beserta
harumnja domba djantan, sapi dan
kambing kusediakan pula.Selah
16 Datanglah, dengarkanlah kamu
sekalian jang takut kepada Allah, aku
hendak mewartakan apa jang telah
diperbuatNja bagi djiwaku!

Mazmur 66.17–67.4
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telah berserulah mulutku,
dan pudjian telah siap dilidahku.
18 Andaikan aku telah melihat
kedjahatan dalam hatiku, maka nistjaja
Tuhan tiada 'kan mendengar.
19 Tapi, sungguh, Allah telah
mendengarkan, Ia telah mengindahkan
suara doaku.
20 Terpudjilah Allah, jang tiada menolak
permohonanku, maupun kerelaanNja
daripadaku!
1 (67-1) Untuk Pemimpin, Alat2
berdawai, Mazmur, Njanjian.
(67-2) Semoga Allah mengasihani kita
dan memberkati kita, dan membuat
wadjahNja ber-seri2 kepada kita,
2 (67-3) supaja diatas bumi orang
mengenal djalanMu, dan diantara segala
bangsa selamatmu.
3 (67-4) Semua bangsa hendaknja
memudji Engkau, ja Allah, memudji
Engkau bangsa semua!
4 (67-5) Biarlah segala bangsa
bersukatjita dan bersorak gembira,
sebab bangsa2 Kauperintah dengan
lurus, dan kaum diatas bumi
Kaukemudikan.
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Semua bangsa hendaknja
memudji Engkau, ja Allah memudji
Engkau bangsa semua!
6 (67-7) Tanah telah memberi hasilnja,
kita diberkati Allah, Allah kita.
7 (67-8) Semoga Allah tetap
memberkati kita, dan segala udjung
bumi akan takut kepadaNja.
1 (68-1) Untuk Pemimpin,
Mazmur, Dawud, Njanjian.
(68-2) Allah bangkit! Bertjerai-berailah
musuh2Nja, dan jang bentji akan Dia,
lari daripada wadjahNja.
2 (68-3) Bagaikan asap jang ditiupkan,
merekapun Kautiupkan; laksana lilin
luluh didepan api, demikian kaum
pendjahat binasa dihadapan Allah.
3 (68-4) Tapi orang jang djudjur
bersukatjita, bersorak ramai dihadapan
Allah, dan bersukaria dengan gembira.
4 (68-5) Bernjanjilah bagi Allah, bermadah2lah bagi namaNja, bukalah djalan
bagiNja, jang berkendaraan melintas
padang, jang namaNja ialah Jah; dan
bersorak-sorailah dihadapanNja!
5 (68-6) Dialah Bapa bagi jatim-piatu
dan Pembela para djanda, Allah jang
bersemajam dikediamanNja jang sutji.
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Allah membuat kaum terlantar
berumah, mengeluarkan tawanan
menudju kesedjahteraan, hanjalah
orang2 durhaka tinggal ditanah jang
angus.
7 (68-8) Ja Allah, tatkala Engkau
berangkat mengepalai umatMu, tatkala
Engkau melangkah dipadang gurun,
Selah
8 (68-9) maka bergempalah bumi,
bahkan bergontjanglah langit dihadapan
Allah Sinai, dihadapan Allah, Allah Israil!
9 (68-10) Hudjan berlimpah
Kautjurahkan, ja Allah, dan pusakaMu
jang letih Kausegarkan;
10 (68-11) machluk2Mu duduk disitu,
dengan kebaikanMu telah Kauuruskan si
malang, ja Allah.
11 (68-12) Tuhan memperdengarkan
sabdaNja, besarlah rombongan pewarti:
12 (68-13) "Radja2 tentara lari berlari,
dan chazanah Kau-bagi2kan bagai
djarahan.
13 (68-14) Ada2nja kamu beristirahat
antara pelana2-beban sajap2 merpati
ditudungi dengan perak, dan kepak2nja
dengan emas kertas.
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Tatkala Jang Mahakuasa
mentjerai-beraikan radja2, maka disana
djatuh saldju diatas Salmon."
15 (68-16) Gunung ilahilah gunung
Basjan, gunung ber-puntjak2lah gunung
Basjan.
16 (68-17) Mengapa kamu mengiri, hai
gunung2 ber-puntjak2 akan gunung,
jang dipilih Allah sebagai kediamanNja,
bahkan jang selamanja akan didiami
Jahwe?
17 (68-18) Keretaperang Allah adalah
ribuan, be-ribu2 banjaknja, Tuhan dari
Sinai turun ketempat kediamanNja jang
sutji
18 (68-19) Engkau mendaki tinggi,
menawan tawanan, Kauterima hadiah
diantara manusia, bahkan kaum
pendurhaka bersudjud dihadapanMu, ja
Allah!
19 (68-20) Terpudjilah Tuhan, dari hari
kesehari, Ia menggandar kami, Allah
keselamatan kami. Selah
20 (68-21) Allah bagi kami, Allah
penjelamatan, pada Jahwe Allahlah
pelepasan2 dari maut.
21 (68-22) Sungguhlah, Allah akan
memetjahkan kepala para musuhNja,
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tengkorak berambut orang jang
ber-djalan2 dalam kedjahatannja.
22 (68-23) Berfirmanlah Tuhan:
"Kupulangkan dari Basjan, kupulangkan
dari lubuk2 laut,
23 (68-24) agar kamu mentjelupkan
kakimu dalam darah, dan lidah
andjing2mu menerima bagian dari
musuh.
24 (68-25) Orang telah melihat
arak2anMu, ja Allah, arak2an Allahku,
Radjaku, ketempat kudusNja.
25 (68-26) Dimuka para biduan,
dibelakang pemetik ketjapi, ditengahnja
gadis memukul rebana:
26 (68-27) "Ditengah himpunan2
pudjilah Allah, Jahwe, pada hari raya
Israil!"
27 (68-28) Mendahului(?) mereka,
disana Binjamin jang bungsu, pangeran
Juda berkelompok, pangeran2 Zebulon,
pangeran2 Naftali.
28 (68-29) Suruhlah, ja Allah, kuasaMu,
kuasa, ja Allah, jang Kaudjalankan bagi
kami.
29 (68-30) Demi BaitMu di Jerusjalem,
maka radja2 mengantarkan upetinja
kepadaMu.
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Antjamkanlah binatang
ilalang, rombongan banteng dengan
anak2 lembu bangsa. Mereka bersudjud
hendaknja dengan emas dan peraknja,
tjerai-beraikanlah segala bangsa jang
gila perang.
31 (68-32) Pembesar2 akan datang dari
Mesir, Kusj akan menadahkan tangannja
kepada Allah.
32 (68-33) Hai segala keradjaan diatas
bumi, bernjanjilah bagi Allah, Selah
ber-madah2lah untuk Tuhan,
33 (68-34) jang mengendarai langit,
langit jang purba! Lihatlah, Ia
membunjikan suaraNja, suara jang
hebat:
34 (68-35) Akuilah kekuasaanNja?
KemuliaanNja meliputi Israil, dan
kekuasaanNja mendjangkau awan
dilangit.
35 (68-36) Menakutkanlah Allah dari
kediamanNja jang kudus, Allah Israil,
Dialah jang memberi kuat dan kuasa
kepada umatNja! Terpudjilah Allah!
1 (69-1) Untuk Pemimpin, Lagu:
"Bunga2 bakung", Dawud. (69-2)
Selamatkanlah aku, ja Allah, sebab air
telah meningkat setinggi leherku!
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Aku tenggelam dalam lumpur
jang dalam, dan tiada terdapat alasnja;
aku telah masuk kedalam tubir2 air, dan
deras arusnja menghanjutkan daku.
3 (69-4) Penatlah aku karena ber-seru2,
kerongkonganku mendjadi serak,
mataku lesu karena ber-nanti2kan Allah!
4 (69-5) Lebih banjak dari rambut
kepalaku mereka jang bentji akan daku
tiada beralasan. Kaum pembinasaku
menghadap pengadilan, melawan daku
dengan dusta. Apa jang tiada kurampas,
sekarang harus kukembalikan!
5 (69-6) Ja Allah, Engkaulah tahu akan
kebodohanku, dan segala kesalahanku
tiada tersembunji bagiMu.
6 (69-7) Djanganlah dipermalukan
karena aku, mereka jang berharap
kepadaMu, ja Tuhan, Jahwe balatentara;
djangan ternista karena aku, mereka
jang mentjari Engkau, ja Allah Israil!
7 (69-8) Sebab karena Engkaulah aku
ditimpa hina, dan keaiban meliputi
wadjahku.
8 (69-9) Aku mendjadi asing bagi
saudara2ku sendiri, dan orang luaran
bagi anak2 ibuku.
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Sebab kegiatan untuk
RumahMu telah memakan daku, dan
penghinaan kaum penghudjat djatuhnja
atas diriku.
10 (69-11) Djiwaku kusiksa dengan
puasa, itupun akan mendjadi tjertjaan
bagiku.
11 (69-12) Kukenakan kain karung
sebagai pakaian tetapi aku mendjadi
sindiran bagi mereka.
12 (69-13) Semua orang jang duduk
dipintu-gerbang mengobrol tentang
aku, aku djadi lagu-edjekan bagi kaum
peminum.
13 (69-14) Tetapi aku ini berdoa
kepadaMu, ja Jahwe, disaat berahmat.
Ja Allah, sekedar kerelaanMu, djawablah
aku, menurut kebenaran selamatMu,
14 (69-15) Lepaskanlah aku dari lumpur,
supaja aku djangan terbenam, semoga
aku dilepaskan dari kaum pembentjiku,
dan dari tubir2 air!
15 (69-16) Agar djanganlah aku dihanjut
derasnja air, djangan pula tubir menelan
aku, dan sumur djangan menutup
mulutnja diatas diriku!
16 (69-17) Djawablah aku, ja Jahwe,
sebab murahlah kerelaanMu, sekedar
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banjaknja belaskasihanMu tengoklah
aku!
17 (69-18) Djangan Kausembunjikan
wadjahMu dari hambaMu, sebab aku
kesesakan, bergegaslah mendjawab
aku!
18 (69-19) Hampirilah djiwaku, tebuslah
dia, bebaskan daku demi seteru2ku!
19 (69-20) Engkau tahu hinaku, maluku
dan tjatjat-tjelaku, dihadapanMulah
segala lawanku!
20 (69-21) Hinaan telah meremukkan
hatiku dan tak dapat disembuhkan,
aku mengharapkan belaskasihan, tetapi
tiadalah itu, dan orang penghibur, tapi
tiada kudapati.
21 (69-22) Diberikan kepadaku ratjun
akan santapan, dan dalam hausku tjuka
disampaikan sebagai minuman.
22 (69-23) Semoga medja mereka
djadi djerat dihadapannja, dan
perdjamuan2nja mendjadi perangkap!
23 (69-24) Biarlah mata mereka
digelapkan, hingga tidak melihat, dan
buatlah pinggang mereka tergontjang
selalu!
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Tjurahkan amarahMu
atas diri mereka, dan njala murkaMu
menjusul mereka.
25 (69-26) Perkemahan mereka
hendaknja tersunji, tiada seorang lagi
tinggal dalam kemah mereka.
26 (69-27) Sebab mereka menganiaja
orang, jang telah Kaupukul, dan
menambah derita (orang), jang telah
Kaulukai.
27 (69-28) Timbunkan dosa diatas
dosa mereka, dan djangan mereka
menghadap keadilanMu!
28 (69-29) Dihapuskan mereka
hendaknja dari kitab orang2 jang hidup,
dan djangan mereka tertjatat bersama
orang jang djudjur!
29 (69-30) Tetapi aku ini adalah hina
dan derita, semoga penjelamatanMu
melindungi aku, ja Allah.
30 (69-31) Nama Allahku hendak
kumuliakan dengan njanji, dan
kuagungkan dengan lagu sjukur.
31 (69-32) Kepada itu Allah lebih
berkenan dari kepada lembu djantan,
lebih pula daripada akan sapi jang
bertanduk dan berkuku.
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Lihatlah, hai kamu jang hina
dan bergembiralah, orang jang mentjari
Allah akan hidup kembali hatinja.
33 (69-34) Sebab Tuhan mendengarkan
para miskin, dan Ia tiada menghina
tawanan2Nja.
34 (69-35) Hendaknja bumi dan langit
memudji Dia, lautan dan segala jang
bergerak didalamnja!,
35 (69-36) Sebab Allah akan
menjelamatkan Sion, dan membangun
kota2 Juda, mereka akan tinggal disitu
dan boleh memilikinja,
36 (69-37) dan keturunan hamba2Nja
akan mewarisinja, dan para pentjinta
namaNja akan mendiaminja.
1 (70-1) Untuk Pemimpin, Dawud,
Untuk Peringatan. (70-2) Allah,
bergegaslah menjelamatkan daku,
Jahwe, bergegaslah menolong aku!
2 (70-3) Semoga ber-malu2 dan
ter-sipu2lah mereka, jang mentjari
hidupku. Berbolak-balik dan ternistalah
hendaknja mereka, jang bergirang atas
kemalanganku;
3 (70-4) mundurlah mereka karena
keaibannja, jang berkata: "Ha! Ha!".
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Atas Dirimu bersorak
gembiralah hendaknja semua jang
mentjari Engkau; selalu mengutjap:
"Agunglah Allah!" mereka jang tjinta
kepada penjelamatanMu.
5 (70-6) Tapi aku miskin dan melarat,
namun, Allah, tjepatlah (menolong)
aku! Bantuanku dan penjelamatankulah
Engkau, Jahwe, djanganlah berajal!
1 KepadaMu, ja Jahwe, aku
berlindung, djanganlah aku
selamanja dipermalukan!
2 Sekedar keadilanMu lepaskan dan
bebaskanlah aku, tjondongkanlah
telingaMu kepadaku dan selamatkan
daku!
3 Djadilah Engkau batu pelindungku,
benteng kuat akan keselamatanku.
Sebab batupadasku dan bentengkulah
Engkau.
4 Allahku, luputkanlah aku dari tangan
pendjahat dari tindju si fasik dan
penindasku!
5 Sebab Engkau adalah harapanku,
ja Tuhan, Jahwe kepertjajaanku dari
masa-mudaku.
6 KepadaMu aku bersandar sedjak aku
terkandung, dari haribaan bundaku
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Engkau adalah kekuatanku, dalam
Dikaulah pudjianku selalu!
7 Pada kebanjakan orang nampaknja
aku sebagai alamat, sebab Engkau
adalah pelindungku jang perkasa.
8 Mulutku penuh dengan pudjianMu, sehari2an (penuh dengan) kemuliaanMu.
9 Djanganlah aku Kautolak dimasa
tuaku; apabila menjurut tenagaku,
djanganlah aku Kautinggalkan.
10 Sebab seteru2ku telah
mengomongkan diriku, dan mereka,
jang meng-intai2 aku, bermupakat
bersama.
11 Kata mereka: "Allah telah
meninggalkan dia, kedjarlah dan
tangkaplah dia, sebab tiada seorang
jang melepaskannja!"
12 Ja Allah, djanganlah Engkau berdjauh
dari padaku, Allahku, bergegaslah
menolong aku!
13 Biarlah dipermalukan dan lenjaplah
mereka, jang melawan aku; biarlah
keaiban dan malu meliputi mereka, jang
mentjari tjelakaku!
14 Tetapi aku tetaplah berharap, dan aku
menambahkan segenap kemuliaanMu.

Mazmur 71.15–20
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akan mengisahkan
keadilanMu, dan penjelamatanMu
sepandjang hari, sebab aku tiada
mengenal bilangnja.
16 Aku hendak bermula dengan
perbuatan2 Tuhan jang gagah, dan
pengadilanMu melulu jang kuingat.
17 Sedjak masa mudakulah Engkau
memberi adjaran kepadaku, ja Allah,
dan sampai saat ini aku memasjhurkan
keadjaibanMu.
18 Pun sampai aku mendjadi tua dan
beruban, djanganlah aku Kautinggalkan,
ja Allah, hingga aku mewartakan
lenganMu kepada angkatan ini, dan
perbuatan2Mu jang gagah kepada jang
akan datang
19 dan keadilanMu, ja Allah, jang
mentjapai langit. Engkau 'kan telah
berbuat hal2 jang agung, siapakah jang
menjerupai Engkau, ja Allah?
20 Engkau telah membuat aku
melihat kesesakan banjak dan hebat,
tetapi kembali aku Kauhidupkan, dan
mengangkat daku lagi dari rongga2
bumi,
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akan menambahkan
kebesaranku, kembali menghibur
aku.
22 Maka akupun akan memudji
Engkau dengan petik dandi, menudju
kebenaranMu, ja Allah; ber-madah2
bagiMu dengan tambura, ja Sang Kudus
Israil!
23 Bibirku bersorak hendaknja sambil
bermadah bagiMu, dan djiwakupun, jang
telah Kautebus.
24 Lidahku pula akan mentjeritakan
keadilanMu, sepandjang hari, sebab
merasa malulah dan terhina mereka,
jang mentjari kemalanganku.
1 Sulaiman. Ja Allah, berikanlah
peradilanMu kepada Radja, dan
keadilanMu kepada putera Baginda;
2 ia hendaknja menghukumkan umatMu
dengan adil, dan orang2Mu jang hina
menurut hukum.
3 Semoga gunung2 membawa
keamanan kepada umatMu, dan bukit2
keadilan.
4 Rakjat bersahadja dihakiminja kiranja,
dan diselamatkannja anak2 si miskin,
sedangkan penindasnja dihantjurkannja.
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matahari akan umur
hidupnja, dan seperti bulanlah (itu
berlangsung) turun-temurun;
6 laksana hudjan ia akan turun diatas
padang rumput, bagaikan embun
djantan, jang menjirami tanah.
7 Didalam djamannja keadilan akan
bertunas, pun djuga kelimpahan
ketenteraman, hingga bulan tiada lagi.
8 Maka ia akan berkuasa dari laut
kelaut, dari Sungai sampai keudjung
bumi.
9 Dihadapannja Si Kaki Pandjang akan
bertekuk lutut, dan segala musuhnja
akan mendjilat debu.
10 Radja2 Tarsjisj dan gugusan pulau
akan membawa upeti. Radja2 Sjaba dan
Seba mendatangkan padjaknja,
11 dan dihadapannja semua radja
bersudjud, segala bangsa mengabdi
kepadanja.
12 Sungguh, ia membebaskan si papa
jang berseru, dan si hina jang tiada
pertolongannja.
13 Kaum djelata dan miskin akan
dikasihaninja, dan hidup si papa
diselamatkannja.

Mazmur 72.14–73.1
14 Dari
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penindasan dan kelaliman
ditebusnja djiwanja, dan adalah
berharga dimatanja darah mereka.
15 Semoga ia hidup dan dipersembahkan
kepadanja emas dari Sjaba! Dan orang
akan mendoakan dia selalu, se-hari2
merestuinja.
16 Dinegeri akan ada kelimpahan
gandum; atas puntjak gunung2nja
buahnja akan ber-tumpah2 bagaikan
Libanon, dan bulir2nja tumbuh seperti
rumput dipadang.
17 NamaNja tetap berlangsung
selamanja, selagi mentari (bersinar)
namanja bertunas; dan segala bangsa
kafir akan diberkati didalam dia, mereka
memudjinja bahagia.
18 Terpudjilah Jahwe Allah, Allah Israil,
jang membuat keadjaiban satu2nja.
19 Dan terpudjilah namaNja jang
mulia se-lama2nja, seluruh bumi akan
dipenuhi dengan kemuliaanNja. Amin!
Amin!
20 Tamatlah doa2 Dawud, putera Jisjai.
1 Mazmur, Asaf. Sungguh, baiknja
Allah bagi orang jang djudjur,
Jahwe bagi mereka jang berhati murni!
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Mazmur 73.2–11
2 Tetapi
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aku, kakiku hampir tergelintjir,
njarislah langkahku tersandung.
3 Sebab aku tjemburu akan kaum jang
membuta, melihat kemudjuran orang2
pendjahat.
4 Karena bagi mereka tiadalah susah,
sehat dan gemuklah tubuh(?) mereka.
5 Mereka tidak mengalami derita insan,
dan selaku manusia mereka tiada
tertimpa.
6 Itulah maka kesombongan adalah
kalungnja, dan perkosaan membalutnja
seperti pakaian.
7 Kedjahatan terburai dari gadjih
batinnja, angan2 hatinja di-luap2kan
mereka.
8 Mereka menjeringai dan berkata
djahat, penindasan dikatakan mereka
dengan tekeburnja.
9 Dengan mulutnja mereka menjusul
surga, dan lidahnja berkeliling dibumi.
10 Maka mereka diatas duduknja, dan
air itu tiada mentjapai mereka.
11 Maka udjar mereka: "Bagaimana
Allah akan tahu, adakah djuga
pengertian pada Jang Mahatinggi?"

Mazmur 73.12–21
12 Jah,
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inilah orang2 jang djahat, dan,
selalu tenang, mereka membesarkan
harta-miliknja.
13 Djadi sia2lah kupelihara hatiku
bersih2, dan membasuhkan tanganku
dalam kesutjian.
14 Se-hari2 kan aku ditimpa, dan tiap2
pagi aku disiksa.
15 Andaikan aku telah berpikir: "Aku
djuga hendak berkata seperti mereka",
maka aku mentjedera bangsa anak2Mu.
16 Lalu aku berminat memahaminja,
tetapi beratlah itu bagiku.
17 Sampai aku masuk kedalam Tempat
Allah jang kudus, dan memahami
kesudahan mereka.
18 Sesungguhnja, Kautempatkan
mereka itu didjalan jang litjin,
Kaudjerumuskan mereka kepada
keketjewaan.
19 Bagaimana mereka se-konjong2
kedjut, melenjap, ditelan kengerian jang
dahsjat!
20 Seperti impian pada orang jang
bangun, ja Tuhan, demikian Kauhinakan
wudjud mereka pada bangkitMu.
21 Tatkala djiwaku merasa kesal, dan
buah-pinggangku merasa tertusuk,

Mazmur 73.22–74.1
22 dewasa
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itu bodohlah aku dan tiada
berpengertian, dan selaku kerbau
dihadapanMu.
23 Tetapi aku tetap tinggal dengan
Dikau, Engkau telah memegang
tangankananku.
24 Aku akan Kaubimbing menurut
rentjanaMu, dan lalu aku akan
Kausambut dalam kemuliaan.
25 Siapakah jang kumiliki disurga, dan
beserta Engkau, tiada apa2 dibumi jang
kusukai.
26 Biar lenjaplah daging dan hatiku,
namun padas hatiku dan bagianku ialah
Allah selamanja.
27 Sebab, sungguh, siapa jang
mendjauhi Dirimu akan binasa,
Kautumpas semua, jang berdjinah
terhadapMu.
28 Tetapi bagiku, dekat pada Allah
baiklah adanja, pada Tuhan Jahwe
kuadakan perlindunganku. Aku akan
mentjeritakan segala perbuatanNja jang
gagah, (di-pintu2-gerbang Puteri Sion).
1 Maskil, Asaf. Mengapa, ja Allah,
Engkau telah menolak untuk
selamanja, murkaMu berasap melawan
kawanan gembalaanMu?
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Mazmur 74.2–10
2 Ingatlah
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akan umatMu, jang telah
Kauperoleh sedjak sediakala jang telah
Kautebus bagai bangsa warisanMu,
gunung Sion tempat Engkau telah
bertachta!
3 Tudjukanlah langkahMu kepada puing
jang kekal, semua di Bait Kudus telah
dirusakkan musuh.
4 Lawan2Mu telah mengaum ditempat
himpunan2Mu, dan menempatkan
pandji2nja djadi tanda (kemenangan).
5 Dan adalah se-akan2 orang dalam
hutan mengajunkan kapaknja,
6 segala pintunja dirusakkannja
serempak dengan kapak dan beliung.
7 Tempat-KudusMu diserahkannja
kepada api, kediaman namaMu
ditjemarkannja sampai ditanah.
8 Berkatalah mereka dalam hatinja:
"Mari kita hantjurkan mereka sekaligus!"
Mereka telah membakar segala tempat
himpunan sutji dinegeri.
9 Tanda2 alamat kami tiadalah kami
lihat lagi, tiada pula seorang nabi, tiada
seorangpun diantara kami jang tahu
sampai bilamana.
10 Sampai bilamana, ja Allah, lawan
itu masih akan menghina, musuhMu

Mazmur 74.11–19
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senantiasakah akan menghodjat
namaMu?
11 Mengapa tanganMu Kautarik kembali,
dan Kausembunjikan tangankananMu
dipangkuanMu?
12 Namun Allah adalah Radjaku dari
sediakala, jang mengerdjakan selamat
ditengah negeri.
13 Dengan kekuasaanMu telah Kaubelah
lautan, Kauhantjurkan kepala naga atas
permukaan air.
14 Telah Kaupetjahkan kepala2 Leviatan,
jang Kaudjadikan makanan ikan2 hiu.
15 Engkaulah jang telah membuka
mata-air dan anak sungai, Engkaulah
jang mengeringkan sungai2 tetap.
16 KepunjaanMulah siang dan malam,
tjahaja dan mentari, Kaulah jang
menetapkannja.
17 Segala batas bumi Kau pula jang
telah memantjangkannja, musim panas
dan dingin Kau jang mengadakan.
18 Ingatlah ini: musuh telah menghina
Engkau, ja Jahwe, dan bangsa jang
bebal menghodjat namaMu.
19 Djanganlah Kauserahkan tekukurMu
kepada burung nazar, djangan

Mazmur 74.20–75.3
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Kaulupakan selamanja hidup orang2Mu
jang malang.
20 Tengoklah kembali perdjandjian,
sebab penuhlah persembunjian2 tanah
jang gelap, kediaman kelaliman.
21 Djangan orang jang tertindas berbalik
dengan malu, si hina dan si miskin akan
memudji namaMu.
22 Bangkitlah, ja Allah, dan belalah
perkaraMu, ingatlah akan hinaan
terhadap Dikau dari si bebal se-hari2an.
23 Djangan Kaulupakan teriakan
lawan2Mu, teruslah naik kegaduhan
kaum jang berontak melawan Dikau!
1 (75-1) Untuk Pemimpin,
"Djangan rusakkan",Mazmur,
Asaf, Njanjian. (75-2) Kami memudjiMu,
ja Allah, kami memudji dengan berseru
kepada namaMu, dan mewartakan
keadjaibanMu.
2 (75-3) "Sungguh, pada waktu jang
Kutentukan, Aku ini menghakimi
menurut kelurusan.
3 (75-4) Walau bumi ini bergontjang
beserta seluruh penduduknja, namun
Aku ini telah menguatkan tiang2nja.
Selah
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Mazmur 75.4–10
4 (75-5)
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Kepada kaum jang pongah
kataKu: "Djanganlah kamu berpongah2!" dan kepada kaum jang
djahat: "Djanganlah kamu angkat
tandukmu!
5 (75-6) Djanganlah kamu angkat
tandukmu tinggi2, djanganlah kamu
bitjara angkara kepada Batupadas!"
6 (75-7) Sebab bukanlah dari timur,
bukan pula dari barat, bukan dari gurun,
bukan dari bukit2,
7 (75-8) melainkan Allahlah hakim. Jang
seorang direndahkanNja, jang seorang
lagi ditinggikanNja.
8 (75-9) Sebab ditangan Jahwelah
piala, berisi anggur berbuih dan
bertjampurkan rempah2. Maka
ditjurahkanNja daripadanja, malahan
endapannja mereka akan mereguknja,
harus minumlah segala orang djahat
diatas bumi.
9 (75-10) Tapi aku akan ber-suka2
sampai kekal, ber-madah2 untuk Allah
Jakub.
10 (75-11) Dan segala tanduk orang
djahat kuparang, tetapi tanduk orang
jang djudjur akan ditinggikan.

Mazmur 76.1–9
1 (76-1)
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Untuk Pemimpin, Alat2
berdawai, Mazmur, Asaf, Njanjian.
(76-2) Allah telah dikenal di Juda, di
Israil angunglah namaNja;
2 (76-3) di Sjalem berada kemahNja,
dan di Sionlah kediamanNja;
3 (76-4) disana dipatahkanNja kilat2
busur, perisai, pedang dan alat perang.
Selah
4 (76-5) Berkilaulah Engkau, agunglah
lebih daripada gunung2 abadi.
5 (76-6) Djarahannja dirampasi
daripada orang jang gagah berani
hatinja, tertidur mereka dengan
lelapnja, dan tidak mendapat (hati) lagi
semua orang perkasa.
6 (76-7) Karena antjamanMu, ja Allah
Jakub, tertidurlah kereta maupun kuda.
7 (76-8) Dahsjatlah Engkau dan siapa
dapat bertahan terhadapMu, terhadap
hebatnja amarahMu?
8 (76-9) Dari surga Kauperdengarkan
keputusanMu, bumi terkedjut dan
membisu
9 (76-10) tatkala Allah bangkit akan
pengadilan, guna menjelamatkan semua
hina-dina dinegeri. Selah
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Mazmur 76.10–77.5
10 (76-11)
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Sebab bahkan keberangan
manusia akan memudji Engkau, dan jang
terlepas dari amarah akan memuliakan
Dikau.
11 (76-12) Bernadarlah dan penuhilah
itu bagi Jahwe, Allahmu, kamu, jang
mengelilingiNja, sembahkan hadiah
kepada Sang Dahsjat;
12 (76-13) Dia jang merendahkan
semangat para pembesar, dahsjatlah Ia
bagi para radja bumi.
1 (77-1) Untuk Pemimpin, Lagu:
"Jedutun", Asaf, Mazmur. (77-2)
Suaraku meningkat kepada Allah,
berserulah aku; suaraku meningkat
kepada Allah, Ia mendengarkan daku.
2 (77-3) Pada hari kesesakanku aku
mentjari Tuhan, pada hari-malam
tanganku terulurkan tiada djemu2,
djiwaku enggan dihiburkan.
3 (77-4) Aku teringat akan Allah,
lalu mengeluh, aku bermenung, maka
keletihan rohku.Selah
4 (77-5) Kaubuat pelupuk mataku
berdjaga, gelisahlah aku, tiada dapat
bitjara.
5 (77-6) Kupikirkan hari2 jang lampau,
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Mazmur 77.6–14
6 (77-7)
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dan tahun2 jang silam (7)
ku-ingat2. Pada malam-hari aku merenung2 dalam hatiku, me-nimbang2
dan mengusut rohku.
7 (77-8) Masakan Allah akan menolak
selamanja, dan tiada lagi Ia berkenan!
8 (77-9) Habiskah kerelaanNja selama2nja, turun-temurun berhentikah
sabdaNja?
9 (77-10) Masakan Allah lupa
mengasihani, sudahkah ditutupNja
kerahiman dengan murkaNja!
10 (77-11) Maka aku berkata:
"Deritaanku ialah: tangankanan Jang
Mahatinggi berbalik!"
11 (77-12) Aku mengenangkan
perbuatan2 Jah jang gagah, mengenang
segala keadjaibanMu jang dulu2.
12 (77-13) Dan aku merenungkan
segala pekerdjaanMu, meng-ingat2
perbuatanMu jang gagah.
13 (77-14) DjalanMu sutjilah, ja Allah;
dewa mana sebesar Allah?
14 (77-15) Kaulah Allah, jang membuat
keadjaiban, telah Kaunjatakan kuasaMu
diantara bangsa2.

Mazmur 77.15–78.3
15 (77-16)
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Dengan lenganMu telah
Kautebus umatMu, putera2 Jakub dan
Jusuf.Selah
16 (77-17) Segala air telah melihatMu,
ja Allah, melihatMu segala air dan
bergetar, tubir2pun gemetar.
17 (77-18) Mega2 mentjurahkan airnja,
awan2 menggeledeklah suaranja,
anak-panahMupun bertaburan.
18 (77-19) Suara petirMu bagaikan
roda, djagat diterangi halilintar, bergegar
dan gemetarlah bumi.
19 (77-20) DjalanMu didalam laut, dan
lorongMu didalam air jang banjak, dan
bekas2Mu tiada diketahui.
20 (77-21) Bagai kawanan Kaubimbing
umatMu, dengan tangan Musa dan
Harun.
1 Maskil, Asaf. Dengarkanlah
adjaranku, hai umatku,
tjondongkanlah telingamu kepada kata2
mulutku.
2 Kubuka mulutku dengan amsal,
kupantjarkan teka-teki2 dari djaman
bahari.
3 Jang kami dengar dan kami ketahui,
dan jang dikisahkan nenek-mojang kami
kepada kami,
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Mazmur 78.4–9
4 tiadalah
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akan kami sembunjikan
kepada anak2 mereka, melainkan
kami tjeritakan kepada angkatan
jang datang, Jaitu pudjian Jahwe dan
kekuasaanNja, dan perbuatan2 gagah
jang dikerdjakanNja.
5 Sebab Ia menetapkan suatu kesaksian
di Jakub, dan menempatkan suatu
hukum pada Israil. Jakni, apa jang
disuruhkanNja kepada nenek-mojang
kami, harus diberitahukan mereka
kepada anak2nja,
6 agar angkatan jang datang mendjadi
maklum, jaitu anak2 jang akan
dilahirkan. Mereka bangkit hendaknja
dan mentjeritakan kepada anak2nja,
7 serta menaruh harapannja kepada
Allah, supaja mereka djangan lupa
akan perbuatan2 Allah jang gagah, dan
memelihara perintah2Nja.
8 Djanganlah mereka itu mendjadi
serupa nenek-mojangnja, jakni angkatan
pemberontak dan durhaka; suatu
angkatan jang tiada tabah hatinja, dan
jang djiwanja tiada setia kepada Allah.
9 Putera2 Efraim, lengkap, pembusur,
surut berbalik pada hari pertempuran.

Mazmur 78.10–17
10 Mereka
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tiada memelihara
perdjandjian Allah, dan enggan
berdjalan dalam hukum2Nja.
11 Lupalah mereka akan segala
perbuatanNja jang gagah, dan
keadjaiban jang ditundjukkanNja kepada
mereka.
12 Terhadap nenek-mojang mereka
dibuatNja mudjidjat2, ditanah Mesir,
dipadang So'an.
13 DibelahNja laut dan
diseberangkanNja mereka,
ditegakkanNja air itu bagaikan
bendung.
14 DipimpinNja mereka pada sianghari
dengan awan, dengan tjahaja api
se-malam2an.
15 DibelahNja batupadas dipadang
gurun, dan diberiNja mereka minuman
laksana paluh2 besar.
16 Maka dari batukarang diterbitkanNja
anak2 sungai, dan disalurkanNja airnja
laksana sungai besar.
17 Tapi terus djua mereka berdosa
kepadaNja, dan degillah mereka
terhadap Jang Mahatinggi dipadang
tandus.

Mazmur 78.18–25
18 Maka
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ditjobainjalah Allah dalam
hatinja, dengan menuntut makanan
menurut nafsunja.
19 Dan berkatalah mereka kepada Allah:
"Sanggupkah Allah menghidangkan
dipadang gurun?
20 Sungguh, dipaluNja padas, maka
mengalirlah air, membandjirlah
anak2 sungai. Sanggupkah Ia djuga
memberikan roti, atau mendjadikan
daging bagi umatNja?"
21 Tatkala didengar Jahwe akan hal itu,
maka amarahlah Ia, dan api ber-kobar2
terhadap Jakub, dan naiklah murka
melawan Israil.
22 Sebab mereka tiada pertjaja pada
Allah, tiada djuga berharap pada
penjelamatanNja.
23 Namun diperintahkanNja kepada
awan diatas, dan dibukaNja segala pintu
disurga.
24 Maka dihudjankanNja atas mereka
Mana akan santapan, dan gandum surga
diberikanNja kepadanja.
25 Maka makanlah masing2 roti
pahlawan, djuadah dikirimkanNja
kepada mereka sampai kenjang.

Mazmur 78.26–34
26 DibangkitkanNja
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angin-timur
diudara, dan didatangkanNja anginselatan dengan kekuasaanNja.
27 Maka dihudjankanNja daging atas
mereka sebagai debu, burung2 bersajap
sebanjak pasir dilaut,
28 dan didjatuhkanNja ditengah
perkemahan mereka, disekeliling
kediaman2Nja.
29 Lalu makanlah mereka dan sangat
kenjangnja, dan didatangkanNja kepada
mereka apa jang diinginkannja.
30 Namun belum mereka meninggalkan
nafsunja, makanan itu masih ada dalam
mulutnja,
31 maka naiklah murka ilahi melawan
mereka, dan itu mem-bunuh2 diantara
pembesar2nja, dan ditjampakkanNjalah
segala pemuda Israil.
32 Kendati kesemuanja itu mereka terus
berdosa, dan tiada pertjaja akan segala
mudjidjatNja.
33 Maka dihabiskanNjalah hari2 mereka
bagaikan angin, dan tahun2 mereka
dengan kedjut.
34 Pada kalanja Dia mem-bunuh2, maka
mereka mentjariNja, mereka berbalik
kembali, me-raba2 Allah.

Mazmur 78.35–42
35 Dan
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teringatlah mereka, bahwa Allah
adalah batupadasnja, dan Allah Jang
Mahatinggi adalah penebusnja.
36 Namun ditipunja Dia dengan
mulutnja, dan lidahnja mendustai Dia,
37 dan hati mereka tiada tetap beserta
Dia, tiada pula mereka setia akan
perdjandjianNja.
38 Tetapi Dia berbelaskasihan menutupi
dosanja dan tiada membinasakannja;
ber-kali2 Dia memalingkan amarahNja,
dan tiada membangkitkan geramNja
seluruhnja.
39 DiingatNja, bahwa mereka hanjalah
daging, hembusan jang lenjap dan tiada
kembali lagi.
40 Berapa kalilah mereka itu
mendurhaka terhadapNja dipadang
gurun, dan menjinggung Dia dipadang
belantara!
41 Dan ber-ulang2 mereka mentjobai
Allah, serta menjakiti hati Sang Kudus
Israil.
42 Mereka tiada ingat lagi akan
tanganNja, akan hari tatkala Dia
meluputkan mereka dari kesesakan;

Mazmur 78.43–50
43 akan
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Dia jang mengadakan mudjidjat
ditanah Mesir, dan keadjaibanNja
dipadang So'an.
44 DiubahNja sungai2 mereka mendjadi
darah, dan anak2 sungai mereka, hingga
tidak dapat diminum mereka.
45 Ia mendatangkan kepada mereka
pikat2 jang melulur mereka, dan katak 2
untuk membinasakannja.
46 Dan diserahkanNja panen mereka
kepada belalang dan buah pekerdjaannja
kepada walang.
47 Dengan hudjan beku Ia
membinasakan semua pokok anggurnja,
dan pohon2 besarannja dengan embun
beku.
48 Ternak mereka diserahkanNja kepada
sampar, dan segala hewannja kepada
penjakit kudis.
49 Ia melepaskan kepada mereka pidjar
amarahNja, berang dan gusar dan
kesesakan, suatu rombongan utusan
bentjana.
50 Ia meratakan djalan bagi murkaNja,
tiada diluputkanNja mereka itu dari
maut, dan hidupnja diserahkanNja
kepada sampar.

Mazmur 78.51–58
51 Maka
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dibunuhNja semua anak sulung
di Mesir, bungaran daja-biaknja dikemah
Cham.
52 Lalu Ia membuat umatNja berangkat
seperti domba, sebagai sekawanan
dibimbingNja mereka dipadang gurun;
53 dipimpinNja mereka itu dengan
selamat, tiadalah mereka itu takut,
sebab seteru2 mereka ditudungi laut;
54 dibuatNja mereka masuk kedalam
wilajahNja jang sutji, menudju kegunung
jang telah diperoleh tangankananNja;
55 dan dihalaukanNja segala kaum kafir
dihadapan mereka, dan dengan pita Ia
mengukur bagi mereka suatu pusaka,
dan didudukkanNja suku2 Israil dalam
kemah mereka.
56 Namun mereka itu mentjobai dan
degillah mereka terhadap Allah Jang
Mahatinggi, dan tiada mengindahkan
kesaksian2Nja.
57 Dan lagi mereka itu murtad dan
tjedera seperti nenek-mojangnja,
menjeleweng seperti busur kendur.
58 Dengan bukit2 angkarnja
mereka menantang Dia, dan
mentjemburukanNja dengan
berhala2nja.

Mazmur 78.59–69
59 Allah
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mendengar, lalu murkalah Dia,
dan ditolakNja Israil sama sekali;
60 maka Ia menghantarkan kediaman di
Sjilo, kemah, tempat tinggalNja diantara
manusia.
61 Ia memberikan kekuatanNja
mendjadi tawanan, dan perhiasanNja
ditangan musuh;
62 diserahkanNja umatNja kepada
pedang, dan geramlah Ia terhadap
pusakaNja.
63 Kaum mudanja dimakan api, dan
dara2nja tiadalah di-pudji2;
64 para imamnja tewas oleh pedang,
dan djanda mereka tiadalah meratap.
65 Maka bangunlah Tuhan sebagai orang
tertidur, seperti seorang pahlawan jang
siuman dari mabuknja;
66 lalu dipukulNja dari belakang segala
musuhNja, dan mereka ditimpaNja
dengan keaiban kekal.
67 Kemah Jusuf ditolakNja, dan tiada Ia
memilih suku Efraim;
68 melainkan dipilihNja suku Juda,
gunung Sionlah jang dikasihiNja.
69 Tempat-KudusNja dibangunkanNja
sebagai ketinggian2 langit seperti bumi
dialaskanNja itu untuk selamanja.

Mazmur 78.70–79.5
70 Dan
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Ia memilih hambaNja Dawud,
diambilNja dia dari belakang (domba)
penjusu;
71 didatangkanNja dia dari indukdombanja, untuk menggembalakan
Jakub umatNja, dan Israil pusakaNja.
72 Ia menggembalakan mereka itu
dengan hati sempurna, dengan tangan
jang bidjak dibimbingnja mereka.
1 Mazmur, Asaf. Ja Allah, kedalam
pusakaMu telah datang kaum
kafir, ditjemarkan mereka Bait-KudusMu,
didjadikannja Jerusjalem timbunan
puing;
2 djenazah para hambaMu diberikannja
kepada burung2 udara djadi makanan,
daging para mursjidMu kepada binatang
dipadang.
3 Darah mereka ditumpahkannja
sebagai air disekitar Jerusjalem, dan
tiada seorangpun jang menguburkannja.
4 Kami mendjadi tjertjaan bagi tetangga
kami, mendjadi tjemooh dan tertawaan
bagi orang2 disekitar kami.
5 Sampai bilakah, ja Jahwe, Engkau
bermarah? Sampai penghabisan?
tjemburuMu bernjalakah seperti api?
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amarahMu atas bangsa
kafir, jang tiada tahu akan Dikau, dan
atas keradjaan, jang tiada menjerukan
namaMu!
7 Sebab mereka telah menelan Jakub,
dan membinasakan kediamannja.
8 Djanganlah Kautanggungkan
kesalahan leluhur pada kami, hendaklah
belaskasihanMu segera menghadapi
kami, sebab kami sangatlah patah-lesu!
9 Tolonglah kami, Allah keselamatan
kami, demi kemuliaan namaMu,
bebaskanlah kami dan hapuskanlah dosa
kami demi namaMu!
10 Apa akan kata orang kafir:
"Dimanakah Allah mereka?". Diketahui
hendaknja antara kaum kafir dihadapan
mata kami pembalasan darah para
hambaMu jang ditumpahkan!
11 Sampailah dihadapanMu keluhan
orang tawanan, dengan besarnja
lenganMu sajangilah mereka jang
dibaktikan kepada maut!
12 Dan kembalikanlah tudjuh kali
ganda kepada tetangga kami dalam
pangkuannja penghinaan jang
dilemparkannja kepadaMu, ja Tuhan.

Mazmur 79.13–80.6
13 Dan
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kami ini, umatMu dan domba
gembalaanMu, kami ini hendak
memudjiMu selamanja, turun-temurun
mewartakan pudjianMu.
1 (80-1) Untuk Pemimpin, Lagu:
"Bunga2 bakung Kesaksian2",
Asaf, Mazmur. (80-2) Penggembala Israil,
dengarkanlah, Kau, jang memimpin
Jusuf bagaikan kawanan; jang bertachta
diatas Kerub2, ber-seri2lah
2 (80-3) didepan Efraim dan Binjamin
dan Menasje; bangkitkanlah
kegagahanMu dan datanglah
menjelamatkan kami!
3 (80-4) Jahwe balatentara, pulihkanlah
kami kembali, buatlah wadjahMu
bersinar, lalu selamatlah kami!
4 (80-5) Jahwe balatentara, sampai
bilakah Engkau (ber-kobar2), kendati
doa umatMu?
5 (80-6) Kauberi makan dia roti
airmata, dan Kauberi minum dia airmata
bersukat;
6 (80-7) Engkau telah mendjadikan
kami suatu pembantahan bagi tetangga
kami, dan seteru kami mengedjekkan
kami.
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Jahwe balatentara, pulihkanlah
kami kembali, buatlah wadjahMu
bersinar, lalu selamatlah kami!
8 (80-9) Sebatang pokok anggur
Kaupindahkan dari Mesir, Kauusir
bangsa2 dan dia Kautanamkan;
9 (80-10) Kauratakan tanah
dihadapannja, maka berakarlah
dia dalam2 dan memenuhi negeri.
10 (80-11) Gunung2 telah ditudungi
oleh naungannja, dan pohon2 aras Allah
oleh ranting2nja;
11 (80-12) djulur2nja direntangkannja
hingga kelaut, dan tunas2njapun hingga
ke Sungai.
12 (80-13) Mengapa telah Kaurebahkan
pagarnja, sehingga semua jang lalu
memetiknja,
13 (80-14) babi hutan menanduskannja,
dan binatang liar memakan dia habis2?
14 (80-15) Jahwe balatentara,
berbaliklah, tiliklah dari surga, lihatlah
dan kundjungilah pokok anggur ini,
15 (80-16) dan lindungilah dia, jang
ditanam tangankananMu. (Putera2 jang
Kauteguhkan bagimu)

Mazmur 80.16–81.4
16 (80-17)

166

Terbakar dia dalam api dan
dipotong, mereka akan binasa oleh
antjaman wadjahMu!
17 (80-18) Semoga tanganMu
melindungi orang pada kananMu,
anak-manusia, jang Kauteguhkan
bagiMu!
18 (80-19) Tiadalah kami akan
mendjauh daripadaMu; hidupkanlah
kami, maka kami akan menjerukan
namaMu.
19 (80-20) Jahwe balatentara,
pulihkanlah kami kembali, buatlah
wadjahMu bersinar, lalu selamatlah
kami!
1 (81-1) Untuk Pemimpin, Lagu:
"Pengindjakan(?)", Asaf. (81-2)
Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan
kita, berpekiklah bagi Allah Jakub!
2 (81-3) Angkatlah madah, pukullah
rebana, petiklah ketjapi beserta dandi
merdu;
3 (81-4) tiuplah tanduk pada bulan
muda, pada bulan purnama, pada hari
raya kita!
4 (81-5) Sebab ketetapanlah itu bagi
Israil, hukum daripada Allah Jakub;
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begitu ditetapkanNja sebagai
kesaksian pada Jusuf, waktu Ia madju
melawan negeri Mesir. Aku mendengar
bahasa jang tiada kukenal:
6 (81-7) "Aku telah melepaskan bahunja
dari beban, tangannja telah bebas dari
kerandjang muatan;
7 (81-8) engkau berseru dalam
kesesakan dan Aku membebaskan dikau.
Aku menjahut engkau, tersembunji
dalam mendung berguruh, engkau
Kutjobai pada air Meriba.Selah
8 (81-9) Dengarkanlah, hai umatKu,
agar Kunasihati engkau, Israil,
mudah2an kaudengarkan Daku!
9 (81-10) Tiada boleh ada dewa asing
padamu, tiada pula kausembah dewa
luaran;
10 (81-11) Akulah Jahwe, Allahmu, jang
mengantar engkau keluar dari negeri
Mesir, ngangakanlah mulutmu, maka
akan Kupenuhi.
11 (81-12) Tapi umatKu tiadalah
mendengarkan suaraKu dan Israil tiada
berpatuh kepadaKu;
12 (81-13) sebab itu Kuserahkan dia
kepada ketegaran hatinja, dan mereka
berdjalan menurut angan2nja sendiri.

Mazmur 81.13–82.4
13 (81-14)
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Kalau kiranja umatKu
mendengarkan Daku, Israil berdjalan
didjalanKu:
14 (81-15) Aku akan segera
merendahkan seteru2nja, dan
membalikkan tanganKu kepada segala
lawannja.
15 (81-16) Mereka jang membentji
Jahwe, akan meraju Dia, dan nasib
mereka akan tinggal selamanja;
16 (81-17) Aku akan memberi kepada
mereka sari gandum sebagai makanan,
dan akan Kukenjangkan dia dengan
madu dari batu!
1 Mazmur, Asaf. Allah berdiri
dalam sidang ilahi, di-tengah2
dewata memutuskan hukum:
2 Sampai bilakah kamu masih akan
menghakimi dengan lalim, dan
memandang bulu orang djahat? Selah
3 Hakimilah demi kepentingan kaum
miskin dan jatim-piatu, berilah hak
kepada orang hina dan papa;
4 lepaskanlah orang miskin dan papa,
rebutlah mereka dari tangan kaum
pendjahat!"
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tiadalah tahu dan tiada
mengerti, berdjalan dalam gelap, segala
alas bumi bergojang.
6 Aku telah berkata: "Kamu adalah ilahi,
putera2 Jang Mahatinggi, kamu sekalian!
7 Namun kamu akan mati seperti
manusia, dan kamu akan rebah seperti
salah seorang pembesar!"
8 Bangkitlah, Allah, hakimilah bumi ini,
segala bangsa akan Kauajak.
1 (83-1) Njanjian, Mazmur, Asaf.
(83-2) Ja Allah, djanganlah
berdiam diri, djanganlah membisu, ja
Allah, djanganlah tenang!
2 (83-3) Sebab, lihatlah, seteru2Mu
menghiruk, dan jang membentji Engkau,
mengangkat kepalanja.
3 (83-4) Pintar-busuklah mupakatnja
melawan umatMu, dan berunding
mereka menentang orang jang
Kaulindungi.
4 (83-5) "Mari, kata mereka, hendaknja
kita basmi mereka sebagai bangsa, dan
djangan lagi orang mengenang nama
Israil!"
5 (83-6) Sungguh, sehati mereka
bermupakat, dan melawan Dikau
perdjandjian diikatnja:
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kemah2 Edom dan bani Ismail,
Moab dan anak2 Hagar;
7 (83-8) Gebal dan Amon dan Amalek,
Felesjet dan penghuni Tirus;
8 (83-9) pun orang2 Asjur masuk
kepada mereka, dan mendjadi
kaki-tangan bagi putera2 Lot. Selah
9 (83-10) Perlakukanlah mereka seperti
Midian, seperti Sisera dan Jabin dekat
sungai Kisjon.
10 (83-11) Mereka itu telah dibinasakan
di En-Dor, dan telah mendjadi pupuk
diladang.
11 (83-12) Para bangsawannja
djadikanlah serupa Oreb dan Zeb,
hulubalangnja semua seperti Zebah dan
Salmuna,
12 (83-13) mereka jang berkata:
"Marilah kita merebut kediaman Allah
bagi kita!"
13 (83-14) Ja Allahku, djadikanlah
mereka seperti bidji berpajung, seperti
djerami didepan angin!
14 (83-15) Bagaikan api jang membakar
hutan, dan laksana njala api jang
menghanguskan gunung2,
15 (83-16) demikian hendaknja
Kaukedjar mereka dengan angin-

Mazmur 83.16–84.4
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ributMu, dan kedjutkan mereka dengan
topanMu!
16 (83-17) Liputilah muka mereka
dengan nista, supaja mereka mentjari
namaMu, ja Jahwe!
17 (83-18) Mereka hendaknja ber-malu2
dan terkedjut se-lama2nja,
18 (83-19) terhina dan binasa; dan
semoga mereka tahu, bahwa Engkaulah
se-mata 2 jang bernama Jahwe,
Mahatinggi diatas seluruh bumi!
1 (84-1) Untuk Pemimpin,
Lagu:"Pengindjakan(?)", Putera2
Korah, Mazmur. (84-2) Betapa
tertjintalah kediaman2Mu, ja Jahwe
balatentara!
2 (84-3) Djiwaku mendamba dan dikikis
rindu akan pelataran2 Jahwe; hatiku dan
ragaku bersorak-sorai kepada Allah jang
hidup.
3 (84-4) Burung pipitpun mendapatkan
rumah, dan burung lajang2 sebuah
sarang baginja, tempat meletakkan
anak2nja, dekat mesbah2Mu, Jahwe
balatentara, radjaku dan Allahku!
4 (84-5) Bahagialah orang jang
mendiami rumahMu, mereka memudjiMu
dengan tiada hentinja. Selah
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Bahagialah orang jang kuatnja
dalam DiriMu, jang menaruh djalan(Mu)
didalam hatinja.
6 (84-7) Melintas dilembah Baka,
dibuatnja suatu tempat mataair malahan
dengan segala berkah mereka ditudungi
hudjan pertama.
7 (84-8) Mereka melangkah madju
dengan kian kuatnja, sampai nampak
oleh mereka Allah, Allah di Sion.
8 (84-9) Ja Jahwe balatentara,
dengarkanlah doaku, tjondongkanlah
telingaMu, ja Allah Jakub! Selah
9 (84-10) Perisai kami, lihatlah, ja Allah,
dan pandangilah wadjah Jang Terurapi
olehMu.
10 (84-11) Sungguh, satu hari dipelataran2Mu melebihi seribu jang lain;
lebih suka aku berdiri diambang Rumah
Allahku dari tinggal di-kemah2 si djahat.
11 (84-12) Sebab Jahwe, adalah
narapati jang dipertuan, kerelaan dan
kemuliaan dikurniakan Allah. Tiadalah
Jahwe menolak kebaikan bagi mereka
jang berdjalan dengan sempurna.
12 (84-13) Jahwe balatentara,
bahagialah orang jang pertjaja
kepadaMu!

Mazmur 85.1–8
1 (85-1)
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Untuk Pemimpin, Putera2
Korah, Mazmur. (85-2) Engkau, ja
Jahwe, telah merelai negeriMu, Engkau
telah memulihkan nasib Jakub;
2 (85-3) Engkau telah mengambil
kesalahan umatMu, menutupi segala
dosanja. Selah
3 (85-4) Segenap geramMu telah
Kaukumpulkan, dan Engkau telah
kembali dari pidjar murkaMu.
4 (85-5) Allah, penjelamat kami,
pulangkanlah kami, dan hentikanlah
keberanganMu kepada kami.
5 (85-6) Adakah selamanja Engkau
bermurka terhadap kami, atau
Kauteruskan amarahMu turun-temurun?
6 (85-7) Tiadakah Engkau kembali
untuk menghidupkan kami pula, dan
tiadakah umatMu bergembira lagi akan
Dikau?
7 (85-8) Tundjukkanlah kami, ja Jahwe,
kebaikanMu, dan berilah selamatMu
kepada kami!
8 (85-9) Aku hendak mendengar. Apa
jang dikatakan Jahwe, Allah? Pastilah
kedamaian jang dikatakanNja kepada
umat dan para mursjidNja serta kepada
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mereka jang sebulat hati berbalik
kepadaNja.
9 (85-10) Sungguh, selamatNja adalah
hampir pada mereka jang takut akan
Dia, sungguh, kemuliaanNja tinggal
dinegeri kami!
10 (85-11) Kebaikan hati dan kebenaran
akan bertemu-padu, keadilan dan salam
sama berpelukan;
11 (85-12) kesetiaan akan tumbuh dari
tanah, dan kedjudjuran akan menilik
dari langit.
12 (85-13) Lagipun Jahwe akan
mengaruniakan kebaikan dan bumi kita
akan menumbuhkan hasilnja;
13 (85-14) keadilan akan berdjalan
dimuka HadiratNja, dan selamat akan
mengikuti djedjak langkah2Nja.
1 Doa Dawud. Telengkanlah, ja
Jahwe, telingaMu, djawablah aku,
sebab aku adalah hina dan papa;
2 djagailah djiwaku sebab mursjidlah
aku, selamatkanlah hambaMu jang
berharap kepadaMu. Kaulah Allahku,
3 kasihanilah aku, ja Tuhan, sebab
se-hari2an aku berseru kepadaMu;

86

Mazmur 86.4–13
4 gembirakanlah

175

hati hambaMu, sebab
kepadaMulah, Tuhan, kububungkan
djiwaku.
5 Sebab Engkau, ja Tuhan, baik hati dan
pengampun, penuh belaskasih kepada
semua orang, jang menjerukan Dikau;
6 Jahwe, dengarkanlah doaku, dan
indahkanlah suara permohonanku.
7 Pada hari kesesakanku aku berseru
kepadaMu, sebab Engkau akan
mendjawab aku;
8 tiadalah seorang diantara dewata jang
menjamai Engkau, Tuhan, suatu tiada
jang mengimbangi perbuatan2Mu.
9 Segala bangsa jang Kaudjadikan akan
tampil dan bersudjud kepadaMu, ja
Tuhan, dan meluhurkan namaMu;
10 sebab agunglah Engkau dan berbuat
adjaib, Kaulah Allah, satu2nja.
11 Adjarilah aku, ja Jahwe, djalanMu,
agar aku berdjalan dalam kebenaranMu,
hatiku suka menakuti namaMu.
12 Dengan segenap hatiku aku hendak
memudjiMu, Tuhan, Allahku, dan
meluhurkan namaMu selamanja,
13 sebab besarlah kebaikanMu terhadap
diriku, Engkau telah melepaskan hidupku
dari lubuk pratala.

Mazmur 86.14–87.5
14 Ja

176

Allah, kaum jang angkuh telah
bangkit melawan daku, dan kelompok
orang perkasa mentjari hidupku, tiadalah
mereka ambil pusing akan diriMu.
15 Tetapi Engkau, Tuhan, adalah Allah
jang rahim dan berbelaskasihan, lambat
akan marah dan besar akan kebaikan
dan kebenaran;
16 tengoklah aku dan kasihanilah aku!
Berilah hambaMu ini kekuatanMu, dan
selamatkanlah putera pelajanMu ini;
17 berilah aku tanda kebaikanMu! Akan
melihat kaum pembentjiMu dan merasa
malu, bahwa Engkaulah, ja Jahwe, jang
menolong dan melipur aku.
1 Putera2 Korah, Mazmur,
Njanjian. Alas2njalah diatas
gunung2 jang sutji.
2 Jahwe menjukai gerbang2 Sion lebih
daripada semua kediaman Jakub.
3 Tentang dirimu disebutkan hal2 jang
mulia, kota Allah!
4 Rahab dan Babel Kupudji (demikian)
didepan para pemudjaKu: "Lihat,
Felesjet dan Tirus serta Kusj, mereka
itulah jang dilahirkan disana!"
5 Tetapi tentang Sion akan
dikatakan: "Semua orang bangsawan
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dilahirkan didalamnja!" dan: "Jang
meneguhkannja, ialah Jang Mahatinggi!"
6 Jahwe akan mentjatat sedang
mendaftar bangsa2: "Ini dilahirkan
disana!" Selah
7 Dan orang bernjanji seperti pada
tarian berbaris: "Segala sumberku ada
padamu!"
1 (88-1) Njanjian, Mazmur,
Putera2 Korah, Untuk Pemimpin,
Lagu: "Mahalat Le'anot", Maskil, Heman
Si Azrahi. (88-2) Ja Jahwe, Allahku
sianghari aku berseru, diwaktu malam
teriakku dihadapanMu!
2 (88-3) Sampailah kiranja doaku
didepanMu, tjondongkanlah telingaMu
akan ratapku.
3 (88-4) Sebab djiwaku kenjanglah
oleh kemalangan, dan hidupku telah
menjentuh pratala;
4 (88-5) aku telah terbilang dengan
mereka jang telah masuk kekawah, aku
serupa orang jang tiada berdaja.
5 (88-6) Pembaringanku adalah diantara
orang2 mati, bagaikan mereka jang
tewas, terbaring dimakam, jang tiada
lagi Kaukenang, dan jang telah hilang
dari tanganMu.
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Aku telah Kauletakkan dikawah
terdalam, dalam kegelapan, dalam
tubir2 itu.
7 (88-8) Aku telah disergap amarahMu,
dan aku didatangi segala empasanMu.
Selah
8 (88-9) Kenalanku Kaudjauhkan
daripadaku, Kaudjadikan daku suatu
kengerian bagi mereka, aku terkurung
dan tiada dapat keluar,
9 (88-10) mataku mengabur karena
derita. KepadaMulah aku berseru,
Jahwe, se-hari2, kutadahkan tanganku
kepadaMu.
10 (88-11) Adakah Engkau berbuat
keadjaiban bagi jang mati, adakah
bajang2 bangkit memudji Engkau? Selah
11 (88-12) Bolehkah kebaikanMu
ditjeritakan dalam kubur, dan
kebenaranMu didaerah kebinasaan?
12 (88-13) Adakah ketahuan
keadjaiban2Mu dalam gelap, dan
kedjudjuranMu dinegeri pelupaan?
13 (88-14) Namun aku berteriak
kepadaMu, ja Jahwe, dan pagi2 doaku
mendahului Dikau.

Mazmur 88.14–89.3
14 (88-15)
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Mengapa, Jahwe, djiwaku
Kautolak. Kausembunjikan wadjahMu
daripadaku?
15 (88-16) Aku melarat dan sedjak
masa-mudaku menghadapi adjalku, aku
menanggung kengerianMu dan merana.
16 (88-17) AmarahMu berlalu atas
diriku, dan dahsjatMu meniadakan daku.
17 (88-18) Bagaikan air amarah dan
dahsjatMu mengelilingi aku sehari2an,
ber-sama2 mengepung aku.
18 (88-19) Kaudjauhkan daripadaku
teman dan kerabatku, kenalanku ialah
kegelapan!
1 (89-1) Maskil, Etan Si Azrahi.
(89-2) Aku hendak menjanjikan
kerelaan Jahwe se-lama2nja, turuntemurun mulutku hendak memaklumkan
setiaMu.
2 (89-3) Sebab Engkau telah
berkata: "Kerelaan dibangunkan
untuk selamanja." Bagaikan langit
tetaplah setiaMu bagi mereka.
3 (89-4) "Aku telah mengikat
perdjandjian dengan kepilihanKu,
Aku telah bersumpah kepada Dawud,
hambaKu:
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'Aku akan menetapkan
keturunanmu se-lama2nja, dan
mempertahankan tachtamu turuntemurun." Selah
5 (89-6) Langit memudji keadjaibanMu,
ja Jahwe, dan kesetiaanMu dalam
perhimpunan para sutjiMu.
6 (89-7) Siapa didalam mega dapat
bertanding dengan Jahwe, siapa dari
antara putera2 Allah menjamai Dia?
7 (89-8) Dahsjatlah Allah dalam dewan
para sutji, agung dan mengerikan,
melebihi segala dikelilingNja.
8 (89-9) Jahwe, Allah balatentara,
siapakah jang seperti Engkau? Kuasalah
Engkau, Jah, dan setiaMu mengelilingi
Engkau.
9 (89-10) Engkaulah menguasai
keangkuhan laut, bila gelombang2nja
bergelora, maka Engkaulah jang
meneduhkannja.
10 (89-11) Rahab telah Kauhantjurkan
bagaikan bangkai, dengan lenganMu
jang kuasa Kautjerai-beraikan para
seteruMu.
11 (89-12) KepunjaanMulah langit,
kepunjaanMulah bumi, djagat dan segala
isinja, Engkaulah jang mengalaskannja.

Mazmur 89.12–19
12 (89-13)
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Utara dan Selatan, Kaulah
jang mentjiptakannja, karena namaMu
bersorak-sorailah Tabor dan Hermon.
13 (89-14) PadaMulah lengan jang
berkuasa, tanganMu perkasa, luhurlah
tangankananMu.
14 (89-15) Keadilan dan hukumlah
alas tachtaMu, kerelaan dan kesetiaan
melangkah dihadapanMu.
15 (89-16) Berbahagialah bangsa
jang tahu akan bersorak-gembira,
mereka berdjalan, Jahwe, dalam tjahaja
wadjahMu!
16 (89-17) Demi namaMu se-hari2
mereka bersukatjita, dan membesarkan
dirinja demi kedjudjuranMu.
17 (89-18) Sebab Kaulah gilang
kekuatan mereka, dan berkat kenanMu
tinggilah tanduk kami.
18 (89-19) Sebab dari Jahwelah asal
perisai kita ini, dari Sang Kudus Israil,
radja kita!
19 (89-20) Sekali waktu Engkau telah
berfirman dalam penglihatan, dan
berkata kepada para mursjidMu: "Aku
telah suka akan seorang pemuda lebih
daripada akan seorang lasjkar dewasa,

Mazmur 89.20–28
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(dan) mendjundjung seorang pilihan dari
umat.
20 (89-21) Aku telah mendapat Dawud,
hambaKu, Aku telah mengurapinja
dengan minjak sutjiKu,
21 (89-22) dan tetaplah tanganKu
menjertainja, dan lenganKupun
menguatkannja.
22 (89-23) Ia tiada 'kan ditipu musuh,
pendjahat tiada 'kan ber-sewenang2
terhadapnja.
23 (89-24) Lawan2nja akan Kuremukkan
dihadapannja, dan segala pembentjinja
akan Kuhantam.
24 (89-25) SetiaKu dan kerelaanKu akan
menjertai dia, atas namaKu tanduknja
akan mendjulang.
25 (89-26) Dan tangannja akan
Kurentangkan diatas lautan, dan
tangankanannja diatas segala sungai.
26 (89-27) Ia akan menjebut Aku:
"Bapakulah Engkau, Allahku dan padas
penjelamatanku!"
27 (89-28) Maka Aku akan mendjadikan
dia anak sulung, jang terunggul diantara
segala radja bumi.
28 (89-29) Selamanja Aku akan
menaruh relaKu baginja, dan
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perdjandjianKu akan teguh setia
kepadanja.
29 (89-30) Dan keturunannja akan
Kubuat kekal, dan tachtanja sepandjang
umur langit.
30 (89-31) Kalau putera2nja
meninggalkan TauratKu, dan tidak
berdjalan menurut hukum2Ku;
31 (89-32) kalau ketetapan2Ku
ditjemarkan mereka, dan perintah2Ku
tiada dipeliharanja,
32 (89-33) maka Aku akan
mengundjungi pelanggarannja dengan
tjemeti, dan kedjahatannja dengan siksa
bermatjam-ragam.
33 (89-34) Tetapi kerelaanKu tiada akan
Kutarik daripada mereka, tiada pula Aku
mentjedera setiaKu.
34 (89-35) Aku tidak akan
mentjemarkan perdjandjianKu,
tidak pula akan Kuubah utjapan bibirKu.
35 (89-36) Sekali Aku telah bersumpah
demi kesutjianKu, sungguh, Aku tiada
hendak membohongi Dawud.
36 (89-37) Keturunannja akan tetap
selamanja dan tachtanja akan seperti
matahari dihadapanKu;
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bagaikan bulan ia tetap
selamanja, laksana saksi setia
dimega."Selah
38 (89-39) Namun Engkau telah
menolak dan mentjampakkan, sangatlah
Engkau murka terhadap Jang Kauurapi.
39 (89-40) Kautinggalkan perdjandjian
dengan hambaMu, kuluknja
Kautjemarkan sampai ketanah.
40 (89-41) Segala pagar temboknja
Kauterobos, segala kota bentengnja
Kaurubuhkan djadi puing.
41 (89-42) Semua jang lalu didjalan
mendjarahi dia, dia didjadikan tjertjaan
bagi tetangganja.
42 (89-43) Engkau telah meninggikan
tangankanan lawan2nja, Engkau telah
menjukakan segala musuhnja.
43 (89-44) Matapedangnja telah
Kausalahkan, dan tiada Kaukukuhkan
dia dalam pertempuran.
44 (89-45) Tongkatnja telah
kaupatahkan, tachtanja Kautjampakkan
ketanah.
45 (89-46) Masa remadjanja telah
Kaupersingkat, dan Kauliputi dia dengan
hinaan.Selah
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Sampai bilakah Engkau,
Jahwe, masih menjembunjikan diriMu?
Sampai penghabisan? amarahMu akan
tetap bernjala bagaikan api?
47 (89-48) Ingatlah, ja Tuhan,
pendeknja hidup ini, betapa rapuhnja
Kautjiptakan semua anak-manusia.
48 (89-49) Siapakah orangnja, jang
hidup dan tiada melihat maut, jang
dapat menarik djiwanja dari tjakar
pratala? Selah
49 (89-50) Dimanakah, Tuhan, sekarang
kerelaanMu jang dahulu, jang telah
Kausumpahkan kepada Dawud demi
setiaMu?
50 (89-51) Ingatlah, Tuhan, akan tjelaan
hamba2Mu; kubawa dalam haribaanku
penghinaan segala bangsa,
51 (89-52) jang dengannja mereka
menistakan, ja Jahwe, menistakan
djedjak2 dari Jang Kauurapi.
52 (89-53) Terpudjilah Jahwe selamanja!
Amin! Amin!
1 Doa, Musa, Pesuruh Allah. Tuhan,
Engkau adalah perlindungan bagi
kami, turun-temurun.
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gunung2 dilahirkan dan bumi
dan djagat diperanakkan, maka Engkau
adalah Allah, dari kekal kekekal.
3 Manusia Kausuruh kembali kedebu,
dan firmanMu: "Kembalilah kamu,
anak2-manusia!"
4 Sebab dalam mataMu seribu tahun
adalah sebagai sudah lewatnja hari
kemarin, dan laksana waktu-djaga
dimalam hari.
5 Tuangan dari kandung empedulah
mereka itu, dinihari lenjaplah mereka
bagaikan rumput,
6 pagi hari itu tumbuh dan lenjap,
sendjahari telah lisut dan kering.
7 Sungguh, habis dimakanlah kami oleh
murkaMu, dan sangat terperandjat oleh
geramMu.
8 Kaubentangkan dosa kami
dihadapanMu, kesalahan kami jang
tersembunji, dalam tjahaja wadjahMu.
9 Sebab, karena amarahMu maka hari2
kami melajang, tahun2 kami kami
habiskan senafas djua.
10 Djangka tahun2 kami adalah
tudjuhpuluh dalam gelisah, dan
bila bergaja, delapanpuluh. Dan
kebanjakanlah susah dan derita,
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sebab tjepatlah berlalu dan kamipun
kehilangan seri.
11 Siapa gerangan tahu akan hebatnja
amarahMu, dan keberanganMu setimpal
dengan keseganan jang lajak bagiMu?
12 Adjarilah kami mem-bilang2 hari
kami, agar kami beroleh hati berbudi.
13 Baliklah, ja Jahwe, - sampai
bilamana? - dan kasihanilah hamba2Mu
ini!
14 Pagi2 kenjangkanlah kami dengan
kerelaanMu, agar kami bersorak dan
bergembira sepandjang usia kami.
15 Buatlah kami bersuka sekedar hari2
kami Kausiksa, sekedar tahun2 kami
melihat bentjana.
16 Biarlah kiranja perbuatanMu menjata
dalam hamba2Mu, dan kebesaranMu
dalam anak2nja.
17 Kemanisan Jahwe, Allah kami,
hendaklah datang atas kami, dan
madjukanlah pekerdjaan tangan
kami (diatas kami, ja, madjukanlah
pekerdjaan tangan kami)!
1 Akan tinggal dibawah lindungan
Jang Mahatinggi, dan duduk
dibawah naungan Jang Mahakuasa,
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jang berkata kepada Jahwe:
"Kaulah tempat pengungsianku dan
bentengku, Allahku, padaNjalah aku
pertjaja!"
3 Sebab Dialah membebaskan kamu
dari djerat pemikat, dari sampar jang
berbentjana;
4 Dia menudungi kamu dengan
kepak2Nja, dan dibawah sajap2Nja
kamu akan berlindung, kesetiaanNja
adalah perisai dan badju zirah.
5 Kamu tak usah takut akan kengerian
malam, akan anakpanah jang terbangnja
diwaktu siang,
6 akan sampar jang berkelana dikala
gelap, akan wabah jang membasmi
ditengah hari.
7 Walau seribu orang djatuh disisimu,
dan selaksa pada kananmu, engkaupun
tiada disusul.
8 Tjukuplah engkau memandang dengan
matamu, maka kaulihat pembalasan
kepada orang2 djahat,
9 engkau jang berkata: "Jahwelah
perlindunganku", dan mendjadikan Jang
Mahatinggi bentengmu.
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tiada 'kan menimpa
kamu, dan malapetaka tiada 'kan
mendekati kemahmu.
11 Sebab kepada para malaekat Ia
telah berfirman tentang dirimu, untuk
mendjagai kamu pada segala djalanmu.
12 Mereka akan menatang kamu diatas
tapak2nja supaja kakimu djangan
tersentuh pada batu.
13 Kamu akan melangkah atas singa
dan beludak, dan akan meng-indjak2
singa muda dan naga.
14 "Karena ia mempergantungi Aku,
maka Aku akan membebaskannja, akan
Kulindungi dia karena dia mengenal
namaKu.
15 Apabila ia berseru kepadaKu,
maka Aku akan mendjawabnja,
Aku akan menjertai dia diwaktu
kesesakan, membebaskan dia dan
mempermuliakannja.
16 Aku hendak mengenjangkan dia
dengan usia landjut, dan membuat ia
melihat selamatKu."
1 (92-1) Mazmur, Njanjian,
Untuk hari Sabat. (92-2) Baiklah
memudji Jahwe, dan ber-madah2 untuk
namaMu, ja Mahatinggi;
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pagihari mewartakan
kerelaanMu, dan malamhari
kesetiaanMu,
3 (92-4) dengan dandi bertali sepuluh
dan tjelempung, beserta nada ketjapi.
4 (92-5) Sebab Engkau
menggembirakan daku, Jahwe,
dengan perbuatanMu, maka atas segala
pekerdjaan tanganMu aku bersorak.
5 (92-6) Betapa agungnja
pekerdjaanMu, ja Jahwe, betapa
dalam pikiranMu!
6 (92-7) Orang dungu tiada tahu akan
ini, dan si bodoh tiada memahaminja.
7 (92-8) Biar orang2 djahat itu meriap
seperti rumput, dan berbunga orang
semua jang berbuat djahat, namun itu
untuk dibinasakan selamanja.
8 (92-9) Tapi, Engkau, ja Jahwe, agung
selamanja,
9 (92-10) sebab, sungguh, musuh2Mu,
ja Jahwe, sebab, sungguh, musuh2Mu
akan binasa, ditjerai-beraikan semua
pendjahat.
10 (92-11) Tandukku Kaudjundjung
tinggi seperti tanduk banteng,
Kautjurahkan minjak segar atas diriku.
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Sekarang mataku menonton
lawan2ku, dan telingaku telah
mendengar tentang orang durdjana.
12 (92-13) Orang jang djudjur akan
meriap seperti pokok kurma, dan
tumbuhnja laksana aras di Libanon.
13 (92-14) Ditanam di Bait-Jahwe,
mereka akan berkembang di-pelataran2
Allah kita.
14 (92-15) Pun dimasa tuanja mereka
masih menghasilkan buah, dan mereka
akan berisi air dan segar,
15 (92-16) untuk mewartakan,
bahwa luruslah Jahwe, batupadasku,
kedjahatan tiada padaNja.
1 Jahwe meradja, Ia berdandanan
kebesaran, berdandananlah
Jahwe, kekuatan disabukNja. Betul,
djagat ditetapkanNja, hingga tiada
tergojang,
2 teguhlah tachtaMu dari sediakala, dari
selamanja Engkau ada.
3 Airpasang meningkat, ja Jahwe,
airpasang meningkatkan suaranja,
airpasang meningkatkan deburannja.
4 Lebih daripada air banjak, lebih agung
daripada empasan laut, agunglah Jahwe
di-tempat2 jang tinggi!
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sangat benar, kesutjian
sudah sewadjarnja bagi RumahMu, ja
Jahwe, sepandjang hari2 selandjutnja!
1 Ja Allah pembalasan, Jahwe,
Allah pembalas tampillah!
2 Bangkitlah Kau, jang menghakimi
bumi, kembalikanlah upahnja kepada
jang tjongkak!
3 Sampai bilakah orang2 djahat, ja
Jahwe, sampai bilakah kaum pendjahat
akan bersuka-ria?
4 Mereka mengobral kata dan
angkaralah bitjaranja, bertjakap
anginlah semua jang berbuat djahat.
5 UmatMu, ja Jahwe, di-indjak2nja,
ditindasnja pusakaMu.
6 Djanda dan orang perantau
dimatikannja, dan mereka membunuh
jatim-piatu.
7 Masih djua katanja: "Jah tiada
melihat, tiada pula diperhatikan Allah
Jakub."
8 Djadilah paham, hai orang2 dungu
pada umat, dan kaum bebal, bilakah
kamu berpengertian?
9 Tiadakah mendengar, Dia jang
menanamkan telinga, tiadakah akan
melihat, Dia jang membentuk mata?
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Ia akan menghukum, jang
menasihati bangsa2, jang mengadjarkan
pengetahuan kepada manusia?
11 Jahwe tahu akan pikiran2 orang,
bahwa fana belaka!
12 Berbahagialah orang jang
Kauperingatkan, dan jang Kauadjari
pengetahuan dengan TauratMu,
13 untuk memberi kepadanja tenteram
pada waktu jang naas, sedang liangkubur
digali bagi si pendjahat.
14 Sebab Jahwe tiada 'kan menolak
umatNja, dan tiada 'kan meninggalkan
pusakaNja.
15 Karena keputusan akan kembali
kepada keadilan, dan sekalian jang
berhati lurus akan mengikutinja.
16 Siapakah akan bangkit membela aku
terhadap kaum durdjana, siapakah akan
berdiri bagiku terhadap orang2 jang
berbuat djahat?
17 Djika kiranja Jahwe tiada menolong
aku, maka segeralah djiwaku tinggal
(ditanah) sunji-sepi.
18 Waktu aku hampir berkata:
"Sekarang kakiku gojah", maka
kerelaanMu, ja Jahwe, menopang aku;
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banjaklah kesusahan
dibatinku, maka hiburan2Mu
menggembirakan djiwaku.
20 Adakah bersekutu dengan Dikau
tachta kelaliman, jang mentjiptakan
kekedjaman melawan hukum?
21 Mereka menjergap djiwa jang djudjur,
dan mendjatuhkan hukuman atas darah
jang sutji.
22 Tetapi Jahwe adalah benteng bagiku,
dan Allahku akan mendjadi padas
perlindunganku,
23 dan Dia akan mengembalikan
kepada mereka kedjahatannja,
dan memperdiamkan mereka
karena kedurhakaannja, ja, mereka
diperdiamkan Jahwe, Allah kita!
1 Marilah kita bersorak-sorai bagi
Jahwe, dan berpekik kepada
Padas penjelamatan kita;
2 marilah kita menghadap wadjahNja
dengan pudjian, dan berpekik kepadaNja
dengan madah.
3 Sebab Jahwe adalah Allah jang besar,
dan radja agung diatas segala dewata.
4 Sebab ditanganNjalah segala rongga
bumi, dan puntjak2 gunung adalah
padaNja.
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laut, dan Dia jang
membuatnja, dan tanah daratan, jang
dibentuk oleh tanganNja.
6 Marilah kita bersudjud dan bersungkur,
serta berlutut dihadapan Jahwe, jang
membuat kita.
7 Sebab Dialah Allah kita, sedang
kita adalah umat gembalaanNja, dan
kawanan tanganNja. Semoga hari ini
kamu mendengar suaraNja:
8 Djanganlah kamu tegarkan hatimu
seperti di Meriba, bagai pada hari Masa
dipadang kersang,
9 tatkala nenek-mojangmu mentjobai
dan mengudji Aku, walau telah melihat
perbuatanKu.
10 Empatpuluh tahun lamanja Aku
merasa kesal akan bangsa ini, maka
Aku berkata: 'Mereka adalah umat jang
tersesatlah hatinja, dan tiadalah mereka
ini mengenal djalanKu.'
11 Karena itu Aku bersumpah dalam
amarahKu: 'Mereka tiadalah masuk
kedalam peristirahatanKu'."
1 Njanjikanlah bagi Jahwe lagu
baru, bernjanjilah bagi Jahwe, hai
seluruh bumi,
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bagi Jahwe, pudjilah
namaNja! Maklumkanlah dari hari kehari
selamatNja,
3 tjeritakanlah diantara bangsa
kemuliaanNja, keadjaiban2Nja diantara
segala kaum.
4 Sebab besarlah Jahwe dan amat
terpudji, dahsjatlah Ia lebih dari segala
dewata,
5 karena segala dewata bangsa kafir
adalah ketiadaan belaka. Tetapi Jahwelah
jang mentjiptakan langit,
6 kebesaran dan keluhuran
dihadapanNja, kekuasaan dan
kegemilangan didalam tempatNja jang
sutji.
7 Sampaikanlah kepada Jahwe, hai
keluarga2 bangsa, sampaikanlah kepada
Jahwe kemuliaan dan kuasa,
8 sampaikanlah kepada Jahwe
kemuliaan namaNja! Datangkanlah
persembahan dan masuki pelataran2Nja,
9 bersembah-sudjud kepada Jahwe
dengan berdandanan jang sutji,
gentarlah dihadapanNja, hai bumi
seluruhnja!
10 Katakanlah antara kaum kafir:
"Jahwelah jang meradja", Dia
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meneguhkan djagat, hingga tiada
tergontjang, dengan lurus bangsa2
dihakimiNja.
11 Hendaklah langit bersukatjita dan
bumi bergembira, hendaklah laut dan
segala isinja berderu,
12 hendaklah segala ladang dan semua
diatasnja bersorak-sorai, bahkan segala
pepohonan dihutan bersuka-ria,
13 didepan Jahwe, sebab Ia datang,
sebab Ia datang hendak menghakimi
dunia. Dia akan menghakimi djagat
dengan adil, dan bangsa2 dengan
kebenaranNja.
1 Jahwe meradja, hendaklah bumi
bersorak gembira, nusa jang
banjak bersuka ria!
2 Mega dan gelaplah dikelilingNja,
keadilan dan hukum adalah alas
tachtaNja.
3 Api bergerak madju dihadapanNja,
dan melulur lawan2Nja disekitarNja;
4 halilintarNja menerangi djagat, bumi
melihatnja dan menggetar.
5 Gunung-gemunung bagaikan lilin luluh
(dihadapan Jahwe), dihadapan Penguasa
semesta alam;
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memaklumkan keadilanNja, dan
semua bangsa melihat kemuliaanNja.
7 Dipermalukan sekalian jang berbakti
kepada berhala, dan mereka jang
membanggakan ke-sia2an, bersembahsudjud dihadapanNja segala dewata.
8 Mendengar itu maka Sion bergembira,
dan bersorak-sorai puteri2 Juda, karena
peradilan2Mu, ja Jahwe.
9 Sebab Engkau, ja Jahwe, unggullah
diatas seluruh bumi, djauh mengatasi
segala dewata.
10 Jahwe mentjintai mereka, jang
membentji kedjahatan, memelihara
djiwa para mursjidNja, dari tangan kaum
pendjahat dilepaskanNja mereka.
11 Tjahaja terbitlah bagi jang djudjur,
dan gembira bagi orang jang berhati
lurus.
12 Bergembiralah karena Jahwe, hai
orang2 jang djudjur, dan pudjilah
kenanganNja jang sutji.
1 Mazmur. Njanjikanlah bagi
Jahwe lagu jang baru, sebab
Ia membuat hal2 jang adjaib.
TangankananNja mendatangkan selamat
bagiNja, pun djuga lenganNja jang
kudus.
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telah memaklumkan
penjelamatanNja, dan menjatakan
keadilanNja dihadapan mata kaum kafir.
3 Ia teringat akan kerelaanNja dan
kesetiaanNja terhadap keluarga
Israil. Segala udjung bumi melihat
penjelamatan Allah kami.
4 Berpekiklah bagi Jahwe, hai
bumi seluruhnja, bersorak-sorailah,
bergemuruhlah dan ber-madah2!
5 Ber-madah2lah bagi Jahwe dengan
ketjapi, dengan ketjapi dan lagu merdu;
6 dengan nafiri dan bunji tanduk
bersoraklah dihadapan Radja, Jahwe!
7 Berderulah, hai laut dan segala isinja,
hai bumi dan para penghuninja!
8 Hendaklah segala sungai bertepuk
tangan, bersuka ria gunung-gemunung
bersama,
9 dihadapan Jahwe, sebab Ia datang
untuk menghakimi bumi! Ia akan
menghakimi djagat dengan adil, dan
bangsa2 dengan lurusNja.
1 Tuhan meradja, bangsa2
gementar; Dia bersemajam diatas
Kerub2, bumi tergojang,
2 besarlah Jahwe di Sion!
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agunglah Dia diatas segala
bangsa; hendaklah mereka memudji
namaNja jang besar lagi dahsjat,
kuduslah Ia!
4 Kuasalah Radja, jang tjinta akan
hukum. Engkaulah jang mengalaskan
kelurusan; hukum dan keadilan pada
Jakub Kaudjalankan.
5 Djundjunglah Jahwe, Allah kami, dan
bersudjudlah dihadapan alas kakiNja,
kuduslah Ia!
6 Musa dan Harun adalah antara
imam2Nja dan Sjemuel diantara
mereka jang menjerukan namaNja;
mereka berseru kepada Jahwe, dan Dia
mendjawab mereka.
7 Dalam tiang awan Dia berfirman
kepada mereka; mereka mendjagai
kesaksian2Nja dan hukum jang
diberikanNja kepada mereka.
8 Jahwe, Allah kami, Engkau mendjawab
mereka, Allah pengampunlah Engkau
bagi mereka, namun telah Kaubalas
djuga atas perbuatan2nja jang djahat.
9 Djundjunglah Jahwe, Allah kami, dan
bersudjudlah didepan gunungNja jang
sutji, sebab kuduslah Jahwe, Allah kami.

Mazmur 100.1–101.3
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Untuk (kurban)
Sjukur. Berpekiklah kepada
Jahwe, hai bumi seluruhnja,
2 berbaktilah kepada Jahwe dengan
sukatjita, hadapilah wadjahNja dengan
sorak gembira.
3 Ketahuilah, bahwa Jahwelah Allah,
Dialah jang membuat kita dan
kita milikNja, umatNja dan domba
gembalaanNja.
4 Masukilah pintugerbangNja dengan
lagu sjukur, pelataran2Nja dengan
pudji2an, bersjukurlah kepadaNja,
pudjilah namaNja!
5 Sebab Jahwe adalah baik, kerelaanNja
tetap selamanja, dan teguhlah
kesetiaanNja turun-temurun.
1 Dawud, Mazmur. Aku hendak
bernjanji tentang kerelaan
dan hukum, aku hendak ber-madah2
bagiMu, ja Jahwe;
2 aku hendak menaruh hati pada djalan
orang sutji. Bilakah Engkau datang
kepadaku? Aku hendak berdjalan dalam
kesutjian hati didalam rumahku.
3 Tiada aku mau menaruh dihadapan
mataku suatu perkara kedji. Tingkah-
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laku orang sesat kubentji, itu tiada akan
lekat padaku;
4 djauhlah daripadaku hati jang
ber-belok2, jang djahat tiada (mau)
kuketahui.
5 Barangsiapa dengan sembunji2
memfitnah sesamanja kuperdiamkan;
orang jang angkuh matanja dan pongah
hatinja, tiada dapat kutanggung.
6 Mataku tertudju kepada orang
setiawan dinegeri, agar mereka tinggal
besertaku; jang berdjalan didjalan orang
sutji, dia boleh berhamba kepadaku.
7 Dirumahku tiada boleh tinggal
seseorang, jang melakukan penipuan;
barangsiapa berkata bohong tiada tahan
dihadapan mataku.
8 Dinihari aku memperdiamkan segala
pendjahat negeri, untuk menumpas dari
kota Jahwe semua jang berbuat busuk.
1 (102-1) Doa bagi orang jang
malang, jang patah-lesu dan
mentjurahkan kesusahannja dihadapan
Jahwe. (102-2) Jahwe, dengarkanlah
doaku, dan seruku sampailah kepadaMu!
2 (102-3) Djanganlah Kausembunjikan
wadjahMu daripadaku, pada hari
kesesakanku! Tjondongkanlah telingaMu
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kepadaku; pada hari aku berseru,
bersegeralah mendjawab aku!
3 (102-4) Sebab hari2 hidupku lenjap
sebagai asap, segala tulangku berpidjar
seperti perapian.
4 (102-5) Tertimpa aku seperti rumput
dan keringlah hatiku, hingga aku terlalu
lemah untuk makan rotiku.
5 (102-6) Karena sangatnja keluhkesahku, maka melekatlah tulang2ku
pada kulitku.
6 (102-7) Aku serupa burung hantu
digurun, dan sebagai burung pungguk
atas puing.
7 (102-8) Aku tiada dapat tidur dan
berkeluh-kesah, seperti burung terasing
diatas atap.
8 (102-9) Se-hari2an musuh2ku
menghina aku, jang meradang
kepadaku, mengutuk demi namaku.
9 (102-10) Sungguh, aku makan abu
seperti roti, dan minumanku kutjampuri
dengan airmata,
10 (102-11) didepan geramMu dan
murkaMu! Karena Engkau telah
mengangkat, lalu membantingkan daku.

Mazmur 102.11–18
11 (102-12)
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Hari2 hidupku seperti
bajang2 jang memandjang, dan aku
sendiri seperti rumput mengering.
12 (102-13) Tapi Kau, Jahwe, bertachta
kekal, dan kenanganMu turun-temurun
lamanja.
13 (102-14) Engkau akan bangkit dan
mengasihani Sion, sebab saatnjalah
untuk merelainja, sebab waktunja telah
tiba.
14 (102-15) Karena hamba2Mu
berkenan akan batu2nja, dan menaruh
kasihan atas puingnja.
15 (102-16) Dan nama Jahwe akan
ditakuti oleh sekalian bangsa, dan
kemuliaanNja oleh segala radja bumi,
16 (102-17) apabila Jahwe sudah
membangunkan Sion, dan sudah tampil
dalam kemuliaanNja.
17 (102-18) Ia akan berpaling lagi
kepada doa orang jang ditelandjangi,
dan tiada menghinakan doa mereka.
18 (102-19) Hendaknja ini dituliskan
untuk angkatan jang akan datang, dan
bangsa jang akan ditjiptakan memudji
Jah.
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Sebab Jahwe melihat dari
tempat kesutjianNja jang tinggi, dan dari
surga Ia menilik kebumi,
20 (102-21) untuk mendengarkan
keluhan para tawanan, untuk
membebaskan orang jang terserah
kepada maut,
21 (102-22) agar nama Jahwe
dimaklumkan di Sion, dan pudjiNja di
Jerusjalem,
22 (102-23) apabila segala bangsa
berhimpun ber-sama2, segala keradjaan
untuk berbakti kepada Jahwe.
23 (102-24) Dia telah mematahkan
tenagaku didjalan, dan singkatnja umur
hidupku
24 (102-25) telah dikatakan kepadaku.
Djanganlah aku Kauambil ditengah
umur hidupku, tahun2Mu berlangsung
turun-temurun.
25 (102-26) Didjaman purbakala Engkau
telah mengalaskan bumi ini, dan langit
adalah karja tanganMu.
26 (102-27) Semuanja itu akan binasa,
tapi Engkau tetap bertahan, segalanja
akan mendjadi usang seperti pakaian;
27 (102-28) Kaugantikan mereka
laksana pakaian, jang satu dengan jang
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lain, dan mereka berubah, tetapi Engkau
tetap sama dan tahun2Mu tiada berachir.
28 (102-29) Dengan sentosa anak
hamba2Mu akan berumah, dan
keturunan mereka dan akan bertahan
dihadapanMu.
1 Dawud. Hai djiwaku, pudjilah
Jahwe, dan seluruh batinku
namaNja jang kudus:
2 Pudjilah Jahwe, hai djiwaku,
djanganlah kaulupakan segala
kebadjikanNja.
3 Dia jang mengampuni segala
kesalahanmu, dan menjembuhkan
semua penjakitmu,
4 jang menebus hidupmu dari liang
kubur, dan memahkotai engkau dengan
kerelaan dan belaskasihan,
5 jang mengenjangkan hidupmu dengan
jang baik, hingga masa-mudamu
diperbaharui sebagai radjawali.
6 Jahwe, jang mendjalankan perbuatan
jang adil dan memberi hak kepada
semua orang jang tertindas,
7 telah memberitahukan kepada
Musa djalan2Nja, kepada anak2 Israil
perbuatanNja jang gagah.
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adalah rahim dan berbelaskasih,
lambat akan marah dan besar akan rela.
9 Ia tiada akan bersengketa sampai
penghabisan, tiada pula meradang
selamanja.
10 Tidak setimpal dengan dosa kita kita
diperlakukanNja, tiada pula setimbang
kesalahan kita pembalasanNja.
11 Seberapa tinggi langit dari atas bumi,
demikian besarpun kerelaanNja atas
mereka jang takut kepadaNja;
12 sedjauh timur dari barat, begitu
djauhpun dibuangNja kedjahatan dari
kita.
13 Seperti seorang bapa mengasihi
anak2nja, demikian Jahwe mengasihi
orang jang takut kepadaNja.
14 Sebab Ia tahu, buatan siapakah kita,
diingatNja, bahwa kita adalah debu.
15 Manusia itu! Hari2nja adalah seperti
rumput, seperti bunga diladang, begitu
ia berkembang.
16 Apabila angin melewatinja, maka
tiada lagi itu, dan tempatnjapun tiada
lagi dikenal.
17 Tetapi kerelaan Jahwe dari selamanja
sampai selamanja bagi orang jang
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takut kepadaNja, dan keadilanNja bagi
anak-tjutju mereka;
18 bagi mereka jang memelihara
perdjandjianNja, dan ingat akan
perintah2Nja untuk dilaksanakannja.
19 Jahwe telah menetapkan tachtaNja
disurga, dan keradjaanNja menguasai
semuanja.
20 Pudjilah Jahwe, hai segala
malaekatNja, perwira perkasa, jang
melaksanakan firmanNja, dengan
kepatuhan kepada suara sabdaNja!
21 Pudjilah Jahwe, hai segala
balatentaraNja, pelajan2Nja jang
mendjalankan kehendakNja!
22 Pudjilah Jahwe, hai segala buatanNja,
disegala tempat keradjaanNja! Djiwaku,
pudjilah Jahwe!
1 Hai djiwaku, pudjilah Jahwe!
Jahwe, Allahku, Engkaulah
amat besar! Engkau mengenakan
kebesaran dan keluhuran,
2 berselubungkan tjahaja bagai selimut.
Ia membentangkan langit sebagai tenda,
3 diatas perairannja Ia membubungkan
loteng2Nja. Mega2 didjadikanNja
kendaraanNja, diatas sajap-angin Ia
bergerak madju.
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didjadikanNja pesuruh2Nja, dan
api bernjala pelajanNja.
5 Ia mengalaskan bumi pada dasar2nja,
tiada ia akan bergontjang se-lama2nja.
6 Samudera-purba meliputinja sebagai
selimut, dan airnjapun menggenangi
gunung.
7 Maka oleh hardikMu larilah air dan
surutlah oleh suara gemuruhMu.
8 Air itu, mendaki gunung-gemunung,
menuruni lembah2 menudju tempat jang
Kautentukan baginja.
9 Kautetapkan batas2nja jang tiada
boleh dilanggarnja, supaja djangan
kembali menudungi bumi.
10 Engkau menerbitkan mataair
di-dasar2 sungai, jang lalu mengalir
diantara gunung2.
11 Olehnja diberi airminum kepada
segala margasatwa, kuda2 belang
meredakan hausnja disitu.
12 Didekatnja bersarang segala unggas
udara, memperdengarkan suaranja
di-sela2 ranting.
13 Ia menjirami gunung2 dari dalam
loteng2Nja, dan bumipun dikenjangkan
dengan buah awan2Mu.
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14 Ia

210

menumbuhkan rumput2an bagi
binatang ternak, dan sajur2an untuk
penggunaan manusia, agar dari bumi
dikeluarkannja roti,
15 dan anggur - menggembirakan hati
manusia, supaja membuat mukanja
berseri karena minjak, dan roti
menguatkan hati manusia.
16 Segala pohon Jahwe dikenjangkan,
pohon2 aras di Libanon, jang
ditanamNja.
17 Disana burung2 membuat sarangnja,
dan burung bangau berumah dipokok
Saru.
18 Gunung2 tinggi adalah buat
kambing2 hutan djantan, dan batu
padaslah lindungan bagi garangan.
19 Kaudjadikan bulan penentu masa,
matahari tahu tempat silamnja.
20 Bila gelap Kauturunkan,
maka malamlah hari, didalamnja
berkeliaranlah segala margasatwa.
21 Anak2 singa me-raung2 ingin
mangsanja, dan meminta makanan
kepada Allah.
22 Bila matahari terbit, menjingkirlah
mereka, dan berbaringlah dalam
bumbunja.
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keluarlah manusia akan
kerdjanja, dan mendjalankan tugasnja
hingga malam.
24 Betapa banjaklah pekerdjaanMu, ja
Jahwe, semua Kauselenggarakan dengan
bidjaksana, penuhlah bumi ini dengan
tjiptaanMu.
25 Lihatlah, laut besar dan luas
membentang, didalamnja kerumunan
jang tiada terbilang, binatang ketjil dan
besar.
26 Disitupun berkeliaran binatang
laut jang dahsjat, dan Leviatan, jang
Kaudjadikan untuk bermain dengannja.
27 Segalanja berharap kepadaMu,
bahwa mereka Kauberi makan pada
waktunja.
28 Diwaktu Engkau memberi, maka
mereka mengumpulkan, apabila
Engkau membuka tanganMu, maka
dikenjangkanlah mereka dengan jang
baik.
29 Djika Engkau menjembunjikan
wadjahMu, maka terkedjutlah mereka,
djika Kautarik kembali nafasnja, lalu
matilah mereka dan kembali kepada
debunja.
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Engkau mengirimkan
rohMu, maka mereka didjadikan, dan
Kaubaharui muka bumi.
31 Semoga kemuliaan Jahwe abadi
hendaknja, semoga bersukatjitalah
Jahwe atas perbuatanNja.
32 DipandangNja bumi - maka
gemparlah ia, disentuhNja gunung maka berasaplah mereka!
33 Aku hendak memudji Jahwe
sepandjang umur hidupku, ber-madah2
bagi Allahku, selama aku bernjawa.
34 Semoga laguku diperkenankanNja,
aku ini bergembira karena Jahwe.
35 Semoga lenjaplah segala pendosa
dari bumi, dan djangan lagi ada orang2
pendjahat! Hai djiwaku, pudjilah, Jahwe!
1 Halelujah! Pudjilah Jahwe,
serukanlah namaNja,
wartakanlah perbuatanNja jang gagah
diantara segala bangsa!
2 Bernjanjilah, ber-madah2lah bagiNja,
lagukanlah segala keadjaibanNja!
3 Banggakanlah namaNja jang kudus,
bergembiralah hendaknja hati mereka,
jang mentjari Jahwe!
4 Selidikilah Jahwe dan kuasaNja,
tjarilah selalu wadjahNja!

105

Mazmur 105.5–13
5 Ingatlah

213

akan keadjaiban, jang
dibuatNja, mudjidjat2Nja dan keputusan
mulutNja!
6 Hai keturunan Ibrahim, hambaNja,
putera2 Jakub, pilihanNja,
7 Dia sendiri adalah Jahwe dan
Allah kita, diseluruh bumi berlaku
keputusan2Nja!
8 Pada selamanja Ia ingat akan
perdjandjianNja, -- firman jang
diperintahkanNja untuk seribu angkatan
-9 (perdjandjian) jang telah diperbuatNja
dengan Ibrahim, sumpah setiaNja untuk
Ishak.
10 Itu diadakanNja bagi Jakub djadi
hukum, djadi perdjandjian kekal bagi
Israil.
11 FirmanNja: "Kepadamu akan
Kuberikan negeri, Kena'an sebagai
bagian pusakamu."
12 Tatkala mereka masih terbilang
djumlahnja, tiada seberapa dan
perantau disana,
13 dan mengembara dari bangsa
kebangsa, dari keradjaan jang satu
menudju bangsa jang lain,

Mazmur 105.14–23
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dibiarkanNja seorangpun
menindas mereka dan radja2 disiksaNja
karena mereka:
15 "Djanganlah menjentuh orang2 jang
Kuurapi, djanganlah kamu bentjanai
nabi2Ku."
16 Maka dipanggilNja kelaparan dinegeri
itu, dan segala galah roti dipatahkanNja.
17 DisuruhNja mendahului mereka
seorang laki2, Jusuf, jang didjual sebagai
hamba-sahaja.
18 Kakinja dipaksa orang dalam
belenggu, dan lehernja masuk kedalam
besi,
19 sampai waktu terpenuhilah sabdanja,
dan firman Jahwe membenarkannja.
20 Disuruhlah oleh radja orang
melepaskan dia, dan dia dibebaskan
Penguasa bangsa2.
21 Diangkatnja dia mendjadi tuan atas
rumahnja, dan penguasa atas segala
miliknja,
22 supaja mengadjari segala pegawainja
menurut kehendaknja, dan mendjadikan
bidjaklah kaum tua2nja.
23 Dan masuklah Israil ditanah Mesir,
dan Jakub mendjadi tamu dinegeri
Cham.
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dibiakkanNjalah umatNja
sekali, dan dibuatNja dia lebih kuat dari
lawan2nja.
25 DibelokkanNja hati mereka,
agar membentji umatNja, dan
memperdajakan hamba2Nja.
26 DiutusNjalah Musa, hambaNja, dan
Harun, jang telah dipilihNja bagi diriNja.
27 Mereka mengadakan tanda2Nja
jang adjaib dikalangan mereka, dan
mudjidjat2 dinegeri Cham.
28 DikirimNja kegelapan, maka gelaplah
djuga, namun mereka masih menentang
djua sabdaNja.
29 DiubahNja air mereka djadi darah,
dan dibinasakanNja segala ikannja.
30 Negeri itu dikerumuni katak2, sampai
masuk kedalam bilik para radja mereka.
31 Ia berfirman, maka datanglah
serangga, dan njamukpun diseluruh
wilajahnja.
32 DiturunkanNja bagi mereka batu2 es
akan pengganti hudjan, dan api bernjala
dinegeri mereka.
33 Maka ditumpasNja pokok2 anggur
dan ara mereka, dan dipatahkanNja
pepohonan dalam wilajah mereka.
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berfirman, maka berdatanganlah
belalang, dan walang tiada terbilang.
35 Dimakannja segala rumput2an
dinegeri mereka, dimakannja habis2
buah tanahnja.
36 Maka dipaluNja segala anaksulung
dinegeri mereka, bungaran segala
daja-biaknja.
37 Dan diantarkanNja umatNja dengan
membawa perak dan emas, dan
tiada diantaranja suku satupun jang
tersandung.
38 Bergembiralah orang Mesir akan
kepergiannja, sebab rasatakut kepada
mereka telah djatuh atasnja.
39 Dia membentangkan mega djadi
tudung, dan api supaja menerangi
malam.
40 Mereka memohon, maka
didatangkanNja burung2 pujuh,
dan dikenjangkanNja mereka dengan
roti dari surga.
41 Batupadas dibelahNja, maka
berpantjarlah airnja, mengalir ditempat
kersang bagaikan sungai.
42 Sebab Ia teringat akan sabdaNja jang
sutji, dan pula akan Ibrahim, hambaNja.
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diantarkanNja umatNja
dengan gembira, dengan sorak-sorai
orang pilihanNja.
44 Maka dihadiahkanNja kepada mereka
negeri orang kafir, dan mereka mewarisi
susah-pajah bangsa2 ini,
45 supaja mereka mengindahkan
ketetapan2Nja, dan memelihara segala
hukumNja.
1 Halelujah. Pudjilah Jahwe,
sebab baiklah Dia, sebab
kerelaanNja kekal se-lama2nja.
2 Siapa gerangan akan mewartakan
perbuatan Jahwe jang gagah,
memperdengarkan segala pudji2anNja?
3 Berbahagialah orang jang memelihara
hukum2Nja, jang berbuat kebenaran
se-waktu2.
4 Ingatlah akan daku, Jahwe,
demi kebaikanMu terhadap
umatMu, kundjungilah aku dengan
penjelamatanMu;
5 supaja aku melihat kemudjuran
orang2 pilihanMu, dan ikut bersukatjita
dengan kegembiraan bangsaMu, dan
ber-bangga2 bersama pusakaMu.
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telah berdosa bersama nenekmojang kami, kami telah berbuat
kedjahatan, kami telah bersalah.
7 Leluhur kami di Mesir tiada memahami
perbuatanMu jang adjaib. Tiada mereka
mengenang banjaknja kerelaanMu,
melainkan memberontak melawan Jang
Mahatinggi dekat Laut Merah.
8 Namun diselamatkanNja djua mereka
demi namaNja, untuk menundjukkan
kekuasaanNja.
9 DihardikNja Laut Merah itu, maka
mendjadilah ia kering, lalu diantarkanNja
mereka melintasi paluh seperti dipadang
gurun.
10 Maka diselamatkanNja mereka dari
tangan pembentji, dan ditebusNja
mereka dari tangan musuhnja.
11 Tetapi air menudungi lawan2 mereka,
hingga tiadalah seorang dari mereka
ketinggalan.
12 Barulah mereka menaruh pertjaja
atas sabdaNja, dan menjanjikan lagu
pudjian bagiNja.
13 Tapi segeralah mereka lupa akan
perbuatanNja, (dan) tiadalah mereka
menantikan keputusanNja.
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bergeloralah nafsu mereka
dipadang gurun, dan ditentangnjalah
Allah dipadang belantara.
15 Jang diminta mereka, dikabulkanNja,
namun didatangkanNja demam atas
mereka.
16 Pun mereka mentjemburui Musa
dalam perkemahan, dan Harun, orang
sutji Jahwe.
17 Bumi terbelah dan menelan Datan
serta menimbuni kelompok Abiram.
18 Maka api berkobar dalam gerombolan
mereka, dan njalanja melulur kaum
pendjahat.
19 Mereka membuat anak lembu pada
gunung Horeb, dan disembahnja logam
tuangan itu.
20 Demikian ditukarkannja kemuliaan
mereka dengan patung sapi jang
memakan rumput.
21 Lupalah mereka akan Allah, jang
menjelamatkan mereka, jang membuat
hal jang besar2 di Mesir,
22 keadjaiban2 dinegeri Cham, hal2
jang mendahsjat dekat Laut Merah.
23 Maka Jahwe menimbang hendak
membinasakan mereka, djika kiranja
tiada Musa, pilihanNja, berdiri
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dihadapanNja hendak menolong, untuk
menangkis amarahNja jang hendak
membinasakan mereka.
24 Setelah itu mereka menghina negeri
kerinduan mereka, dan tiada pertjaja
akan sabdaNja.
25 Menggerutulah mereka itu dalam
kemah2nja, tiada mendengarkan suara
Jahwe.
26 Maka Ia mengangkatkan tanganNja,
hendak merebahkan mereka dipadang
gurun,
27 dan hendak merebahkan keturunan
mereka pada kaum kafir, dan mentjeraiberaikan mereka disegala negeri.
28 Lalu melekatlah mereka kepada Ba'al
Pe'or, serta makan sedekah arwah.
29 Maka dengan tingkah-lakunja
mereka menjakiti hatiNja dan segera
berdjangkitlah bentjana dikalangan
mereka.
30 Tatkala itu berdirilah Pinehas
sambil mendjalankan peradilan, maka
berhentilah malapetaka itu.
31 Itu diperhitungkan kepadanja sebagai
djasa, turun-temurun selamanja.
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mereka memedaskan hatiNja
dekat sumber Meriba, dan bentjana
menimpa Musa karena mereka.
33 Sebab dipahitkanlah hatinja oleh
mereka, maka keluarlah kata jang
bukan2 dari mulutnja.
34 Tiada ditumpas mereka akan bangsa2
itu, sebagaimana telah dikatakan oleh
Jahwe.
35 Malahan mereka bertjampur dengan
bangsa2 itu, dan beladjar pekerdjaan
mereka.
36 Dipudjanja berhala mereka, jang
mendjadi djerat bagi mereka.
37 Dikorbankannja putera2nja, dan
puteri2nja kepada djin2.
38 Dituangkannja darah tak berdosa,
darah putera-puterinja, jang
dipersembahkannja kepada berhala2
Kena'an, dan negeri itu ditjemarkan oleh
darah.
39 Dinodakannjalah dirinja karena
perbuatan mereka, dan mereka
bersundal oleh tingkah-lakunja.
40 Maka berkobarlah amarah Jahwe
atas umatNja, dan muaklah Ia terhadap
pusakaNja.
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mereka kepada
kaum kafir, sehingga jang membentji
mereka, berkuasa atas mereka.
42 Maka disesakkanlah mereka itu oleh
musuhnja, dan mereka direndahkan
dibawah tangannja.
43 Atjapkali Dia menjelamatkan mereka,
tetapi mereka mendurhaka dengan
angan2nja, dan terbenam dalam
kesalahannja.
44 Namun Ia peduli akan kesesakan
mereka, tatkala didengarNja
permohonan mereka.
45 Teringatlah Ia akan perdjandjianNja
guna mereka, dan menjajangi mereka
sekedar besarnja belaskasihanNja.
46 Lalu diupajakanNjalah mereka
mendapat kerahiman pada segala orang
jang telah menawani mereka.
47 Selamatkanlah kami, ja Jahwe,
Allah kami, kumpulkanlah kami kembali
dari bangsa2, supaja kami memudji
namaMu jang kudus, dan bermegah atas
pudjianMu.
48 Terpudjilah Jahwe, Allah Israil,
dari abad keabad, dan seluruh umat
hendaknja mengutjap: Amin!

Mazmur 107.1–9
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Pudjilah Jahwe,
sebab baiklah Dia, sebab
kerelaanNja kekal se-lama2nja!
2 Demikian hendaknja utjapan mereka,
jang ditebus oleh Jahwe, jang ditebusNja
dari tangan penindas,
3 dan jang dihimpunkanNja dari segala
daerah, dari timur dan barat, dari utara
dan selatan.
4 Jang mengembara digurun,
dipengasingan, dengan tiada mendapat
djalan (menudju) kota jang dapat
didiami,
5 jang berlapar dan djuga kehausan,
hidup telah melaju didalam mereka.
6 Maka dalam kesesakannja mereka
berseru kepada Jahwe, dan Ia
melepaskan mereka dari penderitaannja.
7 DibimbingNja mereka kedjalan jang
lurus, hingga mereka menudju kekota
jang dapat didiami.
8 Hendaknja mereka memudji Jahwe
karena kerelaanNja, dan karena
keadjaiban2Nja guna anak2-manusia.
9 Sebab telah dikenjangkanNja djiwa
jang berselera, dan dengan segala
kebaikan dipenuhiNja djiwa jang
kelaparan.
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duduk dalam gelap dan gelita,
terbelenggu oleh sengsara dan besi, 11 karena mereka berontak melawan
perintah Allah, dan menghina nasihat
Jang Mahatinggi,
12 maka direndahkanNjalah hati mereka
oleh derita, ter-hujung2lah mereka dan
tiada seorang jang menopangnja.
13 Maka dalam kesesakannja mereka
berseru kepada Jahwe, dan Ia
melepaskan mereka dari penderitaannja.
14 DikeluarkanNjalah mereka
dari kegelapan dan gelita, lalu
dipatahkanNjalah belenggu mereka.
15 Hendaknja mereka memudji Jahwe
karena kerelaanNja, dan karena
keadjaiban2Nja guna anak2-manusia.
16 Karena telah dihantjurkanNja
gerbang2 tembaga, dan dipatahkanNja
segala kantjing besi.
17 Mereka merana karena
kedurhakaannja, dan merendahkan diri
karena kedjahatannja.
18 Muaklah djiwanja akan segala
makanan, dan bersentuhlah mereka
dengan gerbang2 maut.

Mazmur 107.19–27
19 Maka
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dalam kesesakannja mereka
berseru kepada Jahwe, dan Ia
melepaskan mereka dari penderitaanNja.
20 Dia mengutus firmanNja untuk
menjembuhkan mereka, dan meluputkan
hidupnja dari liang kubur.
21 Hendaknja mereka memudji
Jahwe karena kerelaanNja, karena
keadjaiban2Nja guna anak2-manusia.
22 Hendaknja mereka
mempersembahkan korban pudjian, dan
mentjeritakan perbuatanNja dengan
suka-ria.
23 Jang bertolak kelaut dengan kapal2,
jang berniaga disamudera luas,
24 mereka melihat perbuatan Jahwe,
dan keadjaiban2Nja didalam tubir.
25 Dengan firmanNja Ia membangkitkan
angin-ribut, dan melambungkan
gelombang2nja.
26 Naiklah mereka sampai langit,
turunlah sampai ketubir, dan hilang
akalnja karena bentjana.
27 Mereka ber-pusing2 dan ter-hujung2
seperti orang mabuk, habislah segala
ketangkasannja.

Mazmur 107.28–36
28 Maka
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dalam kesesakannja mereka
berseru kepada Jahwe, dan Ia
melepaskan mereka dari penderitaannja.
29 DiteduhkanNja angin-ribut mendjadi
angin sepoi2, dan redalah gelombang2
laut.
30 Lalu bersukatjitalah mereka, sebab
sudah teduh, dan Dia mengantarkan
mereka kebandar jang diinginkannja.
31 Hendaknja mereka memudji Jahwe
karena kerelaanNja, dan karena
keadjaiban2Nja guna anak2-manusia.
32 Hendaknja mereka mengagungkan
Dia dalam himpunan rakjat, dan
me-mudji2 Dia dalam dewan orang tua2
33 Dia mengubah sungai mendjadi
padang kersang, dan pantjaran air
mendjadi dataran kering,
34 ladang jang subur mendjadi tanah
asin, karena kedjahatan penduduknja.
35 Ia mengubah padang pasir mendjadi
paja air, dan bumi jang kering mendjadi
pantjaran air.
36 Jang kelaparan dibuatNja berumah
disitu, dan mereka mendirikan kota jang
dapat didiami.

Mazmur 107.37–108.1
37 Dan
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mereka menaburi ladang2nja
dan menanam pokok anggur, dan
memungut buah2 hasilnja.
38 Dia memberkati mereka dan mereka
berlipat ganda dengan sangatnja, dan
ternaknjapun tiada dikurangiNja kepada
mereka.
39 Mereka itu telah berkurang dan
merendahkan diri, oleh tekanan,
bentjana dan derita.
40 Dia, jang mentjurahkan penghinaan
atas penguasa, telah membuat mereka
mengembara dirimba jang tiada
berdjalan.
41 Tetapi Ia mengangkat orang jang
papa dan derita, dan membuat keluarga2
itu bagaikan kawanan.
42 Orang jang lurus melihatnja dan
bergembira, dan segala jang djahat
mengatupkan mulutnja.
43 Siapakah jang berbudi? Hendaknja ia
mengindahkan hal2 ini. Ia memahami
kerelaan Jahwe!
1 (108-1) Njanjian, Mazmur,
Dawud. (108-2) Hatiku adalah
bulat, - aku hendak bernjanji dan
ber-madah2 - Mari, hai kemuliaanku!
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2 (108-3)
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Bangunlah, ketjapi dan dandi,
fadjar hendak kubangunkan!
3 (108-4) Aku hendak memudjiMu,
ja Jahwe, diantara bangsa2, diantara
kaum2 memuliakan Dikau.
4 (108-5) Sebab besarlah kerelaanMu,
sampai langit, dan sampai megalah
kebenaranMu.
5 (108-6) Lambungkanlah diriMu diatas
langit, ja Allah, kemuliaanMu diatas
seluruh bumi!
6 (108-7) Supaja kekasihMu
dibebaskan, selamatkanlah dengan
tangankananMu dan djawablah kami!
7 (108-8) Allah bersabda dalam BaitKudusnja: "Aku hendak bersorak dan
membagi Sikem, lembah Sukot akan
Kuukur.
8 (108-9) PadaKulah Gilead dan
padaKulah Menasje, Efraim ketopong
kepalaKu, Juda tongkat kekuasaanKu.
9 (108-10) Moab bedjana
pembasuhanKu, diatas Edom
Kulemparkan kasutKu, dan atas
Felesjet Aku bersorak menang."
10 (108-11) Siapatah akan
mengantarkan daku kedalam kota

Mazmur 108.11–109.5

229

berbenteng, siapa membawa aku sampai
ke Edom?
11 (108-12) Bukankah, Engkau, ja
Jahwe, telah menolak kami, dan tiada
berangkat bersama tentara kami, ja
Allah?
12 (108-13) Tolonglah kami dalam
kesesakan! Pertjumalah bantuan dari
manusia!
13 (108-14) Dengan Allahlah kami akan
bertindak gagah berani, dan Ia sendirilah
meng-indjak2 para lawan kami.
1 Untuk Pemimpin, Dawud,
Mazmur. Ja Allah, pudji2anku,
djangan Kau berdiam diri!
2 Sebab mulut jang djahat dan tjongkak
ternganga melawan daku; orang bitjara
melawan daku dengan lidah jang
bohong,
3 dan mengelilingi aku dengan kata2
bentji, dengan tiada se-mena2 aku
diperanginja.
4 Sebagai ganti tjintaku mereka
menuduh aku, walau aku berdoa.
5 Mereka menaruh atas diriku jang
djahat, akan ganti kebaikan, dan bentji
akan ganti tjintakasihku.
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6 Kuasakanlah
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mereka kepada seorang
jang djahat, dan hendaknja seorang
pendakwa mendampinginja pada
tangankanannja.
7 Apabila diadili, biarlah ia keluar
sebagai orang terhukum, dan biarlah
doanja dianggap sebagai dosa.
8 Hari2nja sedikit hendaknja, biarlah
djabatannja diterima orang lain.
9 Anak2nja djadilah jatim, dan isterinja
djanda.
10 Biarlah anak2nja mengembara dan
berkelana dan mengemis, diusir dari
(rumah2nja jang telah) hantjur.
11 Biarlah segala harta miliknja ditjekau
oleh lintahdarat, dan hasilnja direbut
orang luaran.
12 Djangan seorang jang menaruh
rela kepadanja, djangan pula ada jang
menjajangi jatim-piatunja.
13 Anak-tjutjunja biarlah ditumpas, dan
namanja terhapuslah pada angkatan
jang kedua.
14 Kesalahan nenek-mojangnja
hendaknja tetap dikenang pada Jahwe,
dan dosa ibunja djangan dihapuskan;

Mazmur 109.15–23
15 semoga
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itu selalu hadir dihadapan
Jahwe, dan disapukanNja peringatan
akan mereka dari muka bumi.
16 Sebab tiada pernah olehnja terpikir
berbuat belaskasihan, melainkan orang
jang hina dan papa dan jang berhati lesu
dikedjarnja sampai mati.
17 Ia suka mengutuk: hendaknja itu
menimpa dia sendiri! Ia tiada berkenan
pada berkah: semoga itu mendjauhi dia!
18 Ia mengenakan kutuk seperti
pakaian: sebagai air hendaknja masuk
kedalam batinnja, dan selaku minjak
kedalam tulang2nja!
19 Djadilah itu baginja seperti djubah
jang menjelubungi dia, dan sebagai
sabuk jang selalu dipakainja!
20 Inilah upah dari Jahwe bagi mereka
jang menuduh aku, dan jang berkata
djahat melawan daku.
21 Tapi Kau, Tuhan Jahwe, bertindaklah
bagiku demi namaMu, selamatkanlah
aku karena murahlah belaskasihanMu.
22 Sebab hinalah aku dan miskin, dan
hatiku luka-parah dalam batinku.
23 Bagai bajang2 jang sedang senget,
melenjaplah aku, dan bagaikan seekor
belalang aku dikibaskan orang.

Mazmur 109.24–110.1
24 Lututku
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kendur oleh puasa, dan
tubuhku mendjadi kisut karena
kekurangan minjak.
25 Aku mendjadi tjertjaan bagi mereka;
jang melihat daku meng-geleng2kan
kepalanja.
26 Tolonglah aku, ja Jahwe, Allahku,
selamatkanlah aku sekedar kerelaanMu.
27 Dan biarlah mereka tahu, bahwa
inilah tanganMu, Engkaulah, Jahwe, jang
telah berbuat begini.
28 Mereka mengutuk, tapi Engkau
memberkati; jang melawan daku
hendaknja dipermalukan dan hambaMu
akan bergirang hati.
29 Hendaknja kaum penuduhku
mengenakan keaiban bagai pakaian, dan
dirinja diselubungi malu seperti dengan
selimut!
30 Jahwe hendak ku-pudji2 sangat
dengan mulutku, dan di-tengah2 orang
banjak kumuliakan Dia.
31 Sebab Ia berdiri pada tangankanan si
miskin, untuk menjelamatkan dia dari
segala hakim hidupnja.
1 Dawud, Mazmur. Firman
Jahwe kepada Tuhanku:
"Duduklah engkau disebelah kananKu,
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sampai Aku menempatkan seteru 2mu
djadi alas kakimu."
2 Dari Sion Jahwe akan mengedangkan
tongkat kuasamu: "Berkuasalah engkau
di-tengah2 seterumu!
3 Padamulah kebesaran pada hari
kaukenakan kuasamu serta dandanan
jang sutji; dari haribaan fadjarlah
engkau Kulahirkan bagiku bagaikan
embun."
4 Jahwe telah bersumpah dan tiadalah
Ia akan menjesal: "Engkaulah imam
untuk selamanja setjara Melkisedek."
5 Tuhan adalah disebelah kananmu,
radja2 akan diremukkanNja pada masa
murkaNja.
6 Ia akan menghakimi diantara bangsa;
Ia mengisi lembah dengan majat, dan
puntjak bukit ditjatNja dengan darah,
sedjauh daerah luas membentang.
7 Ia diangkatNja mendjadi pembagi
kekuasaan, karena itu diangkatnja
kepalanja.
1 Halelujah. Aku hendak
memuliakan Jahwe dengan
sepenuh hati, dalam lingkungan orang2
lurus dan perhimpunan.
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2 Besarlah
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segala perbuatan Jahwe,
pantas diselidiki oleh mereka jang
menjukainja.
3 Keluhuran dan kebesaranlah
perbuatanNja, dan kedjudjuranNja tetap
selamanja.
4 DiperbuatNja suatu peringatan segala
keadjaibanNja, berbelaskasih dan
rahimlah Jahwe.
5 Kepada jang takut kepadaNja
diberikanNja nafkah, perdjandjianNja
diingatNja se-lama2nja.
6 Kuasa perbuatanNja dimaklumkanNja
kepada umatNja dengan mengurniakan
kepada mereka pusaka kaum kafir.
7 Kebenaran dan hukumlah karja
tanganNja, kesetiaanlah segala
ketetapanNja,
8 tiada tergerakkan untuk selamanja
dan lagi, dikerdjakan dengan kebenaran
dan kelurusan.
9 Kepada umatNja dikirimkanNja
penebusan, perdjandjianNja
diperintahkan untuk selamanja,
namaNja adalah sutji dan dahsjat.
10 Pangkal kebidjaksanaan adalah takut
kepada Jahwe, pengertian jang baik

Mazmur 112.1–9
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bagi mereka, jang mengindahkannja.
PudjiNja selamanja dan lagi!
1 Halelujah. Berbahagialah
orang jang takut akan Jahwe,
dan jang amat suka akan segala
perintahNja.
2 Keturunannja akan berkuasa dinegeri,
angkatan orang jang lurus hati akan
diberkati.
3 Kemakmuran dan kekajaan ada dalam
rumahnja, dan kedjudjurannja tetap
selamanja.
4 Terbitnjapun dalam gelap tjahaja
orang2 jang lurus, berbelaskasih, rahim
dan djudjur.
5 Baiklah orang jang mengasihani dan
memindjami, jang menurut hukum
mendjalankan urusan2nja.
6 Selamanja ia tiada tergojang, orang
jang djudjur dikenang selamanja.
7 Ia tiada 'kan takut akan berita jang
menjedihkan, teguhlah hatinja (dan)
pertjaja kepada Jahwe.
8 Tetaplah hatinja, tiada gentar, hingga
menonton lawan2nja.
9 Ia mem-bagi2kan, memberi kepada
kaum miskin, kedjudjurannja tetap
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selamanja, tinggilah tanduknja dengan
mulia.
10 Pendjahat melihatnja dan sakit hati,
giginja menggeretak dan ia melebur,
melenjaplah nafsu si djahat.
1 Halelujah. Pudjilah, hai
hamba2 Jahwe, pudjilah nama
Jahwe!
2 Terpudjilah nama Jahwe, sedjak kini
sampai selamanja!
3 Dari terbitnja matahari sampai
silamnja, terpudjilah hendaknja nama
Jahwe!
4 Agunglah Jahwe atas segala bangsa,
diatas langitlah kemuliaanNja!
5 Siapakah seperti Jahwe, Allah kita,
jang naik tinggi untuk bertachta,
6 dan turun hendak melihat langit dan
bumi?
7 Orang jang malang diangkatNja dari
debu, jang miskin didjundjungNja dari
perabuan,
8 untuk menempatkannja bersama para
bangsawan, para bangsawan umatNja.
9 Ia memberi kedudukan dirumah
kepada jang mandul, ibu beranak jang
bersukatjita.
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Mazmur 114.1–115.1
1 Halelujah.
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Tatkala Israil
mengungsi dari Mesir,
keluarga Jakub dari bangsa jang
berbahasa asing,
2 maka djadilah Juda tempatNja jang
sutji, Israil wilajahNja.
3 Laut melihat(nja) dan melarikan diri,
dan Jardenpun berbalik kehulunja.
4 Gunung-gemunung berlompatan
laksana domba djantan dan bukit2
seperti anak domba.
5 Apakah padamu, hai laut, maka
engkau lari, hai Jarden, maka engkau
berbalik kehulu,
6 kamu gunung2, maka kamu
berlompatan laksana domba djantan,
kamu bukit2, maka kamu seperti anak
domba?
7 Gempalah, hai bumi, dihadapan
Tuhan, dihadapan wadjah Allah Jakub,
8 jang mengubah batu gunung mendjadi
paja, padas mendjadi mataair.
1 (113-9) Bukannja kami,
ja Jahwe, bukannja
kami, melainkan namaMu djua
dipermuliakanlah, demi kerelaan dan
kesetiaanMu!
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Mengapa kiranja kaum kafir
berkata: "Dimanakah Allah mereka?"
3 (113-11) Allah kami adalah disurga,
Ia berbuat semua jang dikehendakiNja.
4 (113-12) Berhala2 mereka adalah
perak dan emas, buatan tangan
manusia.
5 (113-13) Punja mulut, tapi tiada
berkata, punja mata, tapi tiada melihat,
6 (113-14) punja telinga, tapi tiada
mendengar, punja hidung, tapi tiada
mentjium.
7 (113-15) Tangannja tiada menjentuh,
kakinja tiada berdjalan, suara tiada
keluar dari kerongkongannja.
8 (113-16) Serupa merekalah segala
pembuatnja, barangsiapa jang pertjaja
kepadanja.
9 (113-17) Kaum Israil, pertjajalah
kepada Jahwe, pertolongan mereka dan
perisai merekalah Dia.
10 (113-18) Kaum Harun, pertjajalah
kepada Jahwe, pertolongan mereka dan
perisai merekalah Dia.
11 (113-19) Jang takut akan Jahwe,
pertjajalah kepada Jahwe, pertolongan
mereka dan perisai merekalah Dia.

Mazmur 115.12–116.2
12 (113-20)
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Jahwe ingat akan kami dan
akan memberkati, memberkati kaum
Israil, memberkati kaum Harun,
13 (113-21) memberkati mereka jang
takut akan Jahwe, baik besar maupun
ketjil.
14 (113-22) Jahwe hendaknja
menambahkan kamu, kamu dan
anak2mu.
15 (113-23) Terberkatilah kami
hendaknja oleh Jahwe, jang membuat
langit dan bumi.
16 (113-24) Surga adalah surga
Jahwe, tetapi bumi diberikanNja kepada
anak2-manusia.
17 (113-25) Bukan jang mati memudji
Jahwe, bukanpun orang jang turun
kealam bisu,
18 (113-26) melainkan kita jang
memuliakan Jah, sedjak kini sampai
se-lama2nja.
1 Halelujah. Aku berkasih!
Sebab Jahwe mendengarkan
suara permohonanku;
2 sebab Ia telah mentjondongkan
telingaNja kepadaku, pada waktu aku
berseru kepadaNja.
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3 Tali2
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maut melingkari aku, dan djerat
pratala mendatangi diriku; kesesakan
dan derita kudapat,
4 tetapi aku menjerukan nama Jahwe:
"Ja Jahwe, bebaskanlah djiwaku!".
5 Berbelaskasihlah Jahwe dan adil, Allah
kami adalah rahim.
6 Didjagai Jahwe orang jang
bersahadja, aku inilah hina, dan
aku diselamatkanNja.
7 Kembalilah, hai djiwaku, mendjadi
tenang, sebab Jahwe telah berlaku baik
terhadapmu.
8 Sebab diluputkanNja djiwaku dari
maut, mataku dari airmata, kakiku dari
tersandungnja.
9 Aku akan berdjalan lagi dihadapan
wadjah Jahwe, didaerah orang2 jang
hidup.
10 (115-1) Aku tetap pertjaja, meski
kataku: "Aku sengsara terlalu!"
11 (115-2) Dalam gelisahku aku
berkata: "Segala orang adalah penipu!"
12 (115-3) Apa balasbudiku kepada
Jahwe, atas segala anugerahNja
kepadaku?

Mazmur 116.13–117.2
13 (115-4)
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Piala keselamatan akan
kuangkat, dan nama Jahwe hendak
kuseru.
14 (115-5) Nadarku kepada Jahwe
hendak kubajar, mudah2an dihadapan
seluruh umatNja.
15 (115-6) Berbahagialah dimata Jahwe
kematian para mursjidNja.
16 (115-7) Aduh! Ja Jahwe, aku ini
hambaMu, aku ini hambaMu dan putera
sahajaMu, Engkau telah mematahkan
belengguku.
17 (115-8) Kukorbankan kepadaMu
korban pudjian, dan nama Jahwe akan
kuseru.
18 (115-9) Nadarku kepada Jahwe
hendak kubajar, mudah2an dihadapan
seluruh umatNja,
19 (115-10) di-pelataran2 Rumah
Jahwe, di-tengah2mu, Jerusjalem.
1 Halelujah. Pudjilah Jahwe, hai
bangsa segalanja, muliakanlah
Dia, hai sekalian kaum.
2 Sebab kuasalah kerelaanNja terhadap
kami, dan kesetiaan Jahwe tetaplah
se-lama2nja.
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1 Halelujah.
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Pudjilah Jahwe,
sebab baiklah Dia, sebab
belaskasihanNja kekal se-lama2nja.
2 Berkatalah hendaknja kaum Israil:
"BelaskasihanNja kekal se-lama2nja!"
3 Berkatalah hendaknja kaum Harun:
"BelaskasihanNja kekal se-lama2nja!"
4 Berkatalah hendaknja orang jang
takut akan Jahwe: "BelaskasihanNja
kekal se-lama2nja."
5 Dari dalam kesesakanku aku berseru
kepada Jah, Ia mendjawab dan
melapangi aku.
6 Jahwe beserta aku, aku tiada
takut, apa jang akan diperbuat orang
terhadapku?
7 Jahwe beserta aku, Pembantuku
jang kuasa, dan aku akan menonton
pembentji2ku.
8 Lebih baiklah berlindung kepada
Jahwe, daripada pertjaja pada manusia;
9 Lebih baiklah berlindung kepada
Jahwe, daripada pertjaja pada orang
bangsawan.
10 Segala bangsa mengepung aku,
sungguh, atas nama Jahwe kutangkiskan
mereka.
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11 Mereka
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mengepung aku, mengitari
aku, sungguh, atas nama Jahwe
kutangkiskan mereka.
12 Sebagai lebah mereka mengelilingi
aku, memanasi seperti api duri, sungguh,
atas nama Jahwe kutangkiskan mereka.
13 Didesaknja aku, didesaknja hendak
mendjatuhkan (daku), tetapi Jahwe
menolong aku.
14 Jahwe adalah kekuatanku
dan madah(ku), dan mendjadi
penjelamatanku.
15 Pekik gembira dan selamat
(berdengung) di-kemah2 orang jang
djudjur: "Tangankanan Jahwe telah
berbuat gagah-berani,
16 tangankanan Jahwe telah ditinggikan,
tangankanan Jahwe berbuat gagahberani!"
17 Aku tiada 'kan mati, melainkan hidup,
untuk mentjeritakan perbuatan Jah.
18 Jah telah menjiksa aku dengan
keras, tetapi kepada maut tiadalah aku
diserahkanNja.
19 Bukakan daku pintu2-gerbang
kedjudjuran, aku hendak masuk dan
mengutjap sjukur kepada Jahwe.

Mazmur 118.20–29
20 "Inilah
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pintu-gerbang Jahwe,
hanjalah orang djudjur boleh masuk
disini."
21 Aku bersjukur kepadaMu, Engkau
telah mendengarkan daku, dan telah
mendjadi penjelamatanku.
22 Batu jang dibuang oleh para
pembangun, telah mendjadi batu sendi.
23 Karja Jahwelah ini, adjaiblah itu!
24 Inilah hari jang dibuat Jahwe, marilah
kita bersorak-sorai dan gembira atasnja!
25 Ah Jahwe, sudilah menjelamatkan
kami, ah Jahwe, sudilah memberi hasil.
26 Terberkatilah atas nama Jahwe siapa
jang datang, kami memberkati kamu
dari dalam Rumah Jahwe.
27 Jahwelah Allah, Dia mengirim
tjahajaNja kepada kita. Aturlah arak2an
dan peganglah ranting2 berdaun, sampai
kepada tanduk2 mesbah!
28 Engkau Allahku, kepadaMu aku
bersjukur, Allahku, Engkaulah jang
kuagungkan!
29 Pudjilah Jahwe, sebab baiklah
Dia, sebab belaskasihanNja kekal
se-lama2nja.

Mazmur 119.1–10
1 Alef
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-- Berbahagialah orang
jang sutji djalannja, jang
berdjalan menurut Taurat Jahwe.
2 Berbahagialah orang jang
mengindahkan kesaksian2Nja, dengan
sepenuh hatinja mentjari Dia,
3 jang tiada berbuat djahat, melainkan
berdjalan pada djalan2Nja.
4 Engkau telah membebankan
perintah2Mu. untuk diper-amat2kan.
5 Semoga teguhlah djalan2ku, untuk
memelihara ketetapan2Mu.
6 Maka aku tiada 'kan dipermalukan
dengan mengindahkan segala
perintahMu.
7 Dengan tulus hati aku hendak
memuliakan Dikau, apabila aku beladjar
hukum2 kedjudjuranMu,
8 Ketetapan2Mu hendak kupelihara,
djanganlah sama sekali meninggalkan
daku!
9 Bet -- Bagaimana teruna mendjaga
lorong2nja dengan murni? Dengan
memelihara firmanMu!
10 Dengan sepenuh hatiku aku mentjari
Engkau, djanganlah aku Kaubuat
menjimpang dari aturan2Mu!
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Mazmur 119.11–21
11 Dalam
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hatiku kusimpan sabdaMu,
supaja aku djangan berdosa terhadapMu.
12 Terpudjilah Engkau, ja Jahwe,
adjarilah aku segala ketetapanMu!
13 Dengan bibirku aku hendak
mentjeritakan segala hukum mulutMu.
14 Aku bergembira atas djalan
kesaksian2Mu, lebih daripada atas
segala kekajaan.
15 Segala perintahMu hendak
kurenungkan, dan semua lorongMu
hendak kuindahkan.
16 Aku hendak bersukatjita atas
ketetapan2Mu, tiada kulupakan segala
firmanMu.
17 Gimel -- Berlaku baiklah akan
hambaMu dan aku akan hidup dan
memelihara firmanMu.
18 Bukalah mataku dan aku akan
melihat keadjaiban2 TauratMu.
19 Perantaulah aku didunia ini,
djanganlah Kausembunjikan aturan2Mu
daripadaku
20 Remuk-redamlah hatiku karena rindu
se-waktu2 akan hukum2Mu.
21 Engkau telah mengantjam orang
jang sombong, orang2 terkutuk, jang
menjimpang dari aturan2Mu.

Mazmur 119.22–31
22 Ambillah
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daripadaku tjertjaan
dan hina, sebab aku mendjagai
kesaksian2Mu.
23 Walau para pembesar bermupakat
dan membantahi aku, namun hambaMu
ini merenungkan ketetapan2Mu.
24 Sebab kesaksian2Mu adalah
kesukaanku. dan ketetapan2Mu adalah
penasihatku.
25 Daled -- Djiwaku melekat pada
debu, hidupkanlah kiranja aku menurut
firmanMu.
26 Nasibku telah kutjeritakan dan
Engkaulah mendjawab aku, adjarilah
aku ketetapan2Mu!
27 Buatlah aku memahami djalan
perintah2Mu, dan aku akan
merenungkan segala keadjaibanMu.
28 Rebahlah djiwaku karena susah,
bangunkanlah aku menurut firmanMu.
29 Djauhkanlah daripadaku djalan
kebohongan, dan relailah aku dengan
TauratMu.
30 Djalan kebenaran telah kupilih,
hukum2Mu telah kuinginkan.
31 Aku berpaut kepada kesaksian2Mu,
Jahwe, djanganlah aku Kaupermalukan!

Mazmur 119.32–41
32 Aku
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lari didjalan aturan2Mu, karena
Engkau telah melapangi hatiku.
33 He -- Adjarilah aku, ja Jahwe,
djalan ketetapan2Mu, dan aku hendak
mendjagainja hingga penghabisan.
34 Buatlah aku paham dan aku akan
mendjagai TauratMu, dan dengan
segenap hatiku akan memeliharanja.
35 Bimbinglah aku pada lorong
aturan2Mu, sebab disanalah kesukaanku.
36 Tjondongkanlah hatiku kepada
kesaksian2Mu, dan djangan kepada
keuntungan!
37 Palingkanlah mataku dari melihat
jang sia2, hidupkanlah aku oleh
firmanMu!
38 Penuhilah pada hambaMu ini
sabdaMu, jang (menjampaikan)
ketakutan akan Dikau!
39 Ambillah tjela jang menakutkan
daku, sebab baiklah segala hukumMu.
40 Dengan sesungguhnja aku telah
merindukan ketetapan2Mu, demi
keadilanMu berilah aku hidup!
41 Waw -- Turunlah hendaknja
kerelaanMu atas diriku, ja Jahwe, dan
penjelamatanMu menurut sabdaMu.

Mazmur 119.42–51
42 Maka
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aku akan mendjawab mereka
jang menghinakan daku, sebab aku
pertjaja pada firmanMu.
43 Djanganlah Kauambil dari mulutku
sama sekali sabda kebenaran, sebab aku
berharap akan hukumMu.
44 TauratMu akan selalu kupelihara,
kekal untuk selamanja.
45 Dengan bebas aku akan berdjalan,
sebab perintah2Mulah jang kutjari.
46 Dan aku hendak berbitjara tentang
kesaksianMu didepan para radja, dan
tiada 'kan aku bermalu.
47 Aku akan ber-suka2 dalam
aturan2Mu, jang kutjintai dengan
sangatnja.
48 Kutadahkan tanganku kearah
aturan2Mu, kurenungkan segala
ketetapanMu.
49 Zain -- Ingatlah akan firman(Mu)
kepada hambaMu, jang Kaudjadikan
pengharapanku.
50 Itulah hiburanku dalam
kesengsaraanku, bahwa sabdaMu
menghidupkan daku.
51 Orang2 jang sombong sangatlah
mentjemoohkan daku, (tapi) dari
TauratMu aku tiada 'kan menjimpang.

Mazmur 119.52–61
52 Aku
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terkenang akan hukum2Mu jang
dari sediakala, ja Jahwe, dan kudapati
penghiburan.
53 Kemarahan menangkap diriku karena
kaum pendjahat, jang meninggalkan
TauratMu.
54 Madahlah bagiku perintah2Mu
dirumah perantauanku.
55 Diwaktu malam aku ingat akan
namaMu, ja Jahwe, dan memelihara
TauratMu.
56 Ini adalah bagi diriku: memelihara
perintahMu.
57 Het -- Aku telah berkata, ja Jahwe,:
"Bagianku ialah: memelihara firmanMu".
58 Sepenuh hati aku hendak
melembutkan wadjahMu, kasihanilah
aku menurut sabdaMu!
59 Aku memikirkan djalan2Mu, dan
kakiku kubalikkan kepada kesaksianMu.
60 Aku telah bergegas dengan tiada
berajal untuk memelihara segala
aturanMu.
61 Tali djerat kaum pendjahat telah
melingkari aku, (namun) TauratMu tiada
kulupakan.

Mazmur 119.62–71
62 Tengah
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malam aku bangun untuk
memudji Engkau karena hukum2Mu jang
adil.
63 Aku berkarib kepada mereka jang
takut kepadaMu, dan jang memelihara
perintahMu.
64 KerelaanMu, ja Jahwe, memenuhi
bumi, adjarilah aku ketetapan2Mu!
65 Tet -- Engkau telah berlaku baik
kepada hambaMu, menurut firmanMu, ja
Jahwe.
66 Adjarilah aku pengertian jang baik
dan pengetahuan, karena aku pertjaja
akan aturan2Mu.
67 Sebelum aku kena siksa, aku
tersesat, tetapi sekarang aku memelihara
sabdaMu.
68 Baiklah Engkau lagi beramal,
adjarilah aku ketetapan2Mu!
69 Biar orang2 sombong me-reka2 dusta
lawan daku, namun dengan tjermat aku
melaksanakan perintah2Mu.
70 Hati mereka tebal seperti lemak, aku
bergirang atas TauratMu.
71 Baiklah bagiku aku telah disiksa,
supaja aku beladjar ketetapan2Mu.

Mazmur 119.72–80
72 Baiklah
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bagiku Taurat jang keluar
dari mulutMu, lebih dari be-ribu2 (mata)
erak dan emas.
73 Jod -- TanganMulah jang membuat
dan membentuk aku, buatlah aku paham
dan beladjar aturan2Mu
74 Jang takut kepadaMu akan melihat
daku dan bergirang, karena aku pertjaja
akan firmanMu.
75 Aku tahu, ja Jahwe, bahwa hukumMu
adalah adil, karena setiaMu Engkau telah
menjiksa aku.
76 Semoga belaskasihanMu menghibur
diriku, menurut sabdaMu kepada
hambaMu.
77 Biarlah belaskasihanMu berlaku atas
diriku, supaja aku hidup, sebab TauratMu
adalah kesukaanku.
78 Hendaknja dipermalukan mereka
jang sombong, karena dengan dusta
mereka merendahkan daku, aku
merenungkan perintah2Mu.
79 Biarlah jang takut kepadaMu kembali
lagi kepadaku, pun mereka jang tahu
akan kesaksian2Mu.
80 Biarlah hatiku sempurna dalam
melaksanakan ketetapanMu, sehingga
aku tiada bermalu.

Mazmur 119.81–89
81 Kaf
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-- Hatiku mendambakan
penjelamatanMu, kepada firmanMu aku
berharap.
82 Lesutlah mataku merindukan
sabdaMu, seraja berkata: "Bilakah
Engkau akan menghibur aku?"
83 Sebab aku djadi serupa kantung-kulit
jang diasapi, (namun) aku tiada lupa
akan ketetapan2Mu.
84 Berapa hari lagi disediakan bagi
hambaMu, bilakah Engkau mengadakan
perandilan atas pengedjar2ku?
85 Kaum jang angkuh telah menggali
lubang2 bagiku, jang tiada menurut
TauratMu.
86 Segala aturanMu adalah benar,
dengan dusta orang me-ngedjar2 aku,
tolonglah aku!
87 Njarislah mereka menghabisi aku
dinegeri, tetapi aku tiada meninggalkan
perintah2Mu.
88 Lamed -- Sekedar kerelaanMu
hidupkanlah aku, maka aku akan
memelihara kesaksian mulutMu.
89 FirmanMu, ja Jahwe, bertahan
se-lama2nja, tetaplah itu disurga.

Mazmur 119.90–99
90 Turun-temurun
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berlangsunglah
kesetiaanMu, bumi Kauteguhkan dan ia
bertahan.
91 Menurut hukum2Mu hari ini masih
mereka bertahan, sebab segalanjalah
hambaMu.
92 Kalau kiranja TauratMu tidak
mendjadi kesukaanku, maka aku karam
dalam kesengsaraanku.
93 Selamanja aku tiada 'kan melupakan
perintah2Mu, sebab dengan itulah
Engkau menghidupkan daku.
94 KepunjaanMulah aku, selamatkan
daku, karena aku mentjari perintah2Mu.
95 Aku diadang kaum pendjahat jang
hendak membinasakan daku, (tapi) aku
memahami kesaksianMu.
96 Segala kesempurnaan kulihat
batasnja, tetapi aturan2Mu sangatlah
luasnja.
97 Mem -- Betapa besarnja kasihku akan
TauratMu, sepandjang hari kurenungkan.
98 Aturan2Mu membuat daku lebih
bidjak daripada seteru2ku, sebab
padakulah itu se-lama2nja.
99 Lebih ariflah aku daripada segala
guruku, kesaksianMulah renunganku.

Mazmur 119.100– 109
100 Aku
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lebih berbudi daripada orang
tua2, sebab kupertahankan segala
perintahMu.
101 Kautjegah kakiku dari segala lorong
jang djahat, untuk memeliharakan
firmanMu.
102 Dari hukum2Mu aku tiada
menjimpang, sebab Engkau telah
mengadjar aku.
103 Betapa sedapnja sabdaMu bagi
langitanku, lebih dari air madu bagi
mulutku!
104 Aku mendjadi bidjak oleh
perintah2Mu, karena itu kubentji segala
djalan berdusta.
105 Nun -- FirmanMu adalah pelita bagi
kakiku, dan tjahaja bagi lorongku.
106 Aku telah bersumpah dan aku
menetapkannja, aku memelihara
hukum2Mu jang adil.
107 Sangatlah aku sengsara, ja Jahwe,
hidupkanlah aku menurut firmanMu!
108 Sudilah berkenan, ja Jahwe, akan
persembahan mulutku, dan adjarilah
aku hukumMu!
109 Selalu njawaku bergantung pada
udjung rambut, namun TauratMu tiada
kulupakan.

Mazmur 119.110– 118
110 Kaum
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pendjahat memasang djerat
bagiku, tapi aku tiada menjimpang dari
perintah2Mu.
111 Segala kesaksianMu mendjadi
pusakaku selamanja, sebab
kegembiraanlah itu bagi hatiku.
112 Kutjondongkan hatiku untuk
melaksanakan ketetapan2Mu, selalu dan
sampai penghabisan.
113 Samek -- Aku bentji akan orang
durdjana, tetapi aku tjinta kepada
TauratMu.
114 Engkau adalah perlindunganku dan
perisaiku, aku berharap akan firmanMu.
115 Pergilah, hai orang2 djahat
daripadaku, sebab aku mempertahankan
perintah Allahku.
116 Sokonglah aku menurut sabdaMu,
maka aku akan hidup, djanganlah aku
Kaupermalukan karena harapanku!
117 Sadarilah aku, nistjaja aku akan
selamat, dan selalu kupandang
ketetapan2Mu.
118 Engkau membuang semua jang
menjimpang dari ketetapanMu, sebab
dustalah tipu-dajanja.

Mazmur 119.119– 128
119 Segala
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pendjahat diatas bumi
Kauanggap sebagai ampas, karena itu
aku mentjintai kesaksianMu.
120 Badanku bergetar karena dahsjatMu,
dan aku merasa takut karena hukum2Mu.
121 'ain - Aku melaksanakan hukum dan
keadilan, djanganlah Kauserahkan daku
kepada kaum penindasku!
122 Gadaikanlah firmanMu kepada
hambaMu akan jang baik, djanganlah
orang2 jang sombong menindas aku!
123 Lisutlah mataku mendambakan
penjelamatanMu dan sabdaMu jang adil.
124 Berbuatlah kepada hambaMu
menurut kerelaanMu, dan adjarilah aku
ketetapan2Mu.
125 HambaMulah aku, berilah aku
pengertian, agar aku tahu akan
kesaksian2Mu!
126 Inilah saatnja bagi Jahwe
untuk bertindak, sebab orang telah
membatalkan TauratMu.
127 Maka sebab itu aku kasih akan
aturan2Mu, melebihi emas dan emas
murni.
128 Karena itu segala perintahMu
kupilih, segala djalan bohong kubentji.

Mazmur 119.129– 138
129 Pe
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-- Adjaiblah segala kesaksianMu,
karena itu didjagai djiwaku.
130 Pembukaan firmanMu menerangi,
mendjadikan arif si bersahadja.
131 Mulutku kungangakan dan aku
bernafas, sebab aku rindu akan
aturan2Mu.
132 Berbaliklah kepadaku dan
kasihanilah aku, sebagaimana
sepatutnja bagi orang jang tjinta kepada
namaMu.
133 Kukuhkanlah langkahku menurut
sabdaMu djanganlah suatu kelaliman
menguasai diriku!
134 Bebaskan daku dari tekanan
manusia, dan aku akan memeliharakan
perintahMu.
135 Untuk hambaMu ber-seri2lah
wadjahMu, dan adjarilah aku
ketetapan2Mu!
136 Airmataku mengalir menganak
sungai, karena mereka tidak memelihara
TauratMu.
137 Sade -- Adillah Engkau, ja Jahwe,
dan luruslah hukum2Mu
138 Dengan adil Kauperintahkan
kesaksian2Mu, dengan amat setia.

Mazmur 119.139– 149
139 Kegiatanku
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memakan daku, sebab
segala lawanku melupakan firmanMu.
140 SabdaMu amatlah terbesut, dan
hambaMu kasih akan dia.
141 Ketjillah aku dan terhina, namun
tiadalah aku lupa akan perintah2Mu.
142 KeadilanMu adalah adil selamanja,
dan TauratMulah benar.
143 Kesesakan dan sengsara menimpa
diriku, tetapi aturan2Mu adalah
kesukaanku.
144 Keadilan abadilah kesaksianMu,
djadikanlah aku paham, maka aku akan
hidup.
145 Kof -- Aku berseru dengan
segenap hatiku, djawablah aku, Jahwe,
ketetapanMu kupertahankan!
146 Aku berseru kepadaMu,
selamatkanlah aku, dan aku akan
memeliharakan kesaksianMu.
147 Sebelum fadjar aku datang
bermohon, aku berharap pada firmanMu.
148 Mataku mendahului waktu2 djaga
dimalam hari, untuk merenungkan
sabdaMu.
149 Dengarkanlah suaraku sekedar
kerelaanMu, ja Jahwe, dan menurut
hukumMu hidupkanlah aku!

Mazmur 119.150– 158
150 Pengedjar2ku
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jang kedji telah
mendekati aku, mereka mendjauhi
TauratMu.
151 Dekatlah Engkau, ja Jahwe, dan
segala aturanMu adalah benar.
152 Sudah lama aku tahu karena
kesaksian2Mu, bahwa Engkau telah
mengalaskannja se-lama2nja.
153 Resj -- Lihatlah kesengsaraanku ini
dan lepaskanlah aku, sebab aku tiada
melupakan TauratMu!
154 Belalah perkaraku dan bebaskan
daku, setudju dengan sabdaMu,
hidupkanlah aku!
155 Djauhlah dari kaum pendjahat
keselamatan, sebab mereka tiada
mentjari ketetapan2Mu.
156 Berlimpahlah belaskasihanMu,
ja Jahwe, hidupkanlah aku menurut
hukumMu!
157 Banjaklah pengedjar dan lawanku,
namun aku tiada menjimpang dari
kesaksianMu.
158 Melihat orang2 jang murtad, hatiku
kesal, sebab mereka tiada memelihara
sabdaMu.

Mazmur 119.159– 168
159 Lihatlah,
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aku kasih akan segala
perintahMu, ja Jahwe, seturut
kerelaanMu hidupkanlah aku!
160 Ringkasan firmanMu ialah
kebenaran, dan kekallah segala hukum
keadilanMu
161 Sjin -- Penguasa2 mengedjar aku
tiada se-mena2, tetapi hanja firmanMu
ditjari hatiku.
162 Aku bergembira atas sabdaMu,
seperti orang jang mendapat rampasan
banjak.
163 Dusta kubentji dan kulaknatkan,
tetapi aku sajang akan TauratMu.
164 Tudjuh kali sehari aku memudji
Engkau, karena hukum2 keadilanMu.
165 Kedamaian besarlah pada pentjinta
TauratMu, tiada suatu aral bagi mereka.
166 Kunantikan penjelamatanMu,
ja Jahwe, dan aku mendjalankan
aturan2Mu,
167 Kupelihara segala kesaksianMu, dan
kutjintailah ia sangat.
168 Kupelihara perintahMu dan
kesaksianMu, sebab segala djalanku
terbentang dihadapanMu.

Mazmur 119.169–120.2
169 Tau
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-- Seruanku sampailah
kepadaMu, ja Jahwe, djadikanlah aku
paham dengan firmanMu!
170 Biarlah permohonanku tiba pada
HadiratMu, bebaskan daku menurut
sabdaMu!
171 Bibirku hendaknja melagukan
pudjian, sebab Engkau mengadjarkan
daku segala ketetapanMu.
172 Lidahku hendak menjanjikan
sabdaMu, sebab adillah segala aturanMu.
173 Djadilah hendaknja tanganMu
penolongku, karena segala perintahMu
telah kupilih.
174 Aku mendambakan
penjelamatanMu, ja Jahwe, dan
TauratMu adalah kesukaanku.
175 Semoga djiwaku hidup dan memudji
Engkau, dan hukum2Mu hendaknja
menolong aku!
176 Sesatlah aku sebagai domba jang
hilang, tjarilah hambaMu ini! Sungguh,
aturan2Mu tiada kulupakan!
1 Njanjian pendakian. Kepada
Jahwelah dalam kesesakanku
aku berseru dan Dia mendjawab aku.
2 Jahwe, bebaskan djiwaku dari bibir
pendjahat, dari lidah penipu!
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Mazmur 120.3–121.6
3 Apa
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gerangan akan dikenakan dan
ditimpakan kepadamu, hai lidah penipu?
4 Anak-panah dari pembusur jang
gagah, serta bara berpidjar dari kaju
dadap!
5 Tjelakalah aku, jang menumpang di
Mesjek, dan duduk dikemah Kedar!
6 Terlampau lamalah djiwaku tinggal
bersama mereka jang membentji
perdamaian.
7 Aku suka damai sadja, tetapi bila aku
bitjara, maka mereka mentjari perang.
1 Njanjian pendakian. Mataku
kutengadahkan ke-gunung2.
Darimanakah datang pertolongan
bagiku?
2 Pertolonganku datang dari Jahwe,
jang membuat langit dan bumi.
3 Kakimu tiada 'kan dibiarkan terantuk,
tiada djuga akan mengantuk, jang
mendjaga kamu.
4 Sungguh, tiada 'kan mengantuk dan
tertidur Pendjaga Israil itu!
5 Jahwe mendjaga kamu, Jahwelah
pernaungan disisi kananmu.
6 Sianghari matahari tiada 'kan memalu
kamu, tiada pula bulan diwaktu malam.
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Mazmur 121.7–123.1
7 Jahwe

264

akan mendjaga kamu dari
segala djahat, mendjaga djiwamu.
8 Jahwe akan mendjaga keluarmu dan
masukmu, sekarang dan se-lama2nja.
1 Njanjian pendakian, Dawud.
Aku bergirang tatkala orang
berkata kepadaku: "Mari kita pergi ke
Rumah Jahwe."
2 Kini telah berdiri kaki kami dipintu
gerbangmu, Jerusjalem.
3 Jerusjalem, jang dibangun sebagai
kota, seluruhnja rapi tersusun.
4 Kesitu segala suku-bangsa menudju,
suku-bangsa Jahwe, untuk memudji,
menurut hukum di Israil, nama Jahwe.
5 Disitu berdiri segala kursi pengadilan,
singgasana untuk keturunan Dawud.
6 Berilah salam kepada Jerusjalem:
"Selamat semua jang mentjintai engkau,
7 selamat kepada bentengmu, selamat
didalam istana2mu!"
8 Demi saudara2 dan sahabat karibku,
aku berkata: "Selamat bagimu!"
9 Demi Rumah Jahwe, Allah kami, aku
memohon segala kebaikan bagimu.
1 Njanjian pendakian.
KepadaMu kutengadahkan
mataku, Engkau jang bertachta disurga.
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Mazmur 123.2–124.5
2 Sungguh,
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seperti mata hambasahaja (memandang) kepada tangan
madjikannja, seperti mata pelajan
wanita (tertudju) kepada tangan
entjiknja, demikianlah halnja mata kami
terhadap Jahwe, Allah kami sampai Ia
mengasihani kami.
3 Kasihanilah kami, Jahwe, kasihanilah
kami, sebab terlalu kami dikenjangkan
dengan penghinaan.
4 Djiwa kami terlampau kenjang oleh
edjekan orang angkara, oleh hinaan
orang angkuh.
1 Njanjian pendakian, Dawud.
Andaikan tiada Jahwelah,
jang menolong kami, - Israil sudi
mengatakannja! 2 andaikan tiada Jahwelah jang
menolong kami, tatkala orang2 bangkit
melawan kami,
3 maka lama sudah kami ditelannja
hidup2, tatkala amarah mereka
ber-kobar2 kepada kami;
4 kami dihanjutkan air, dibandjiri sebuah
anak sungai,
5 dibandjiri air jang bergelora!
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Mazmur 124.6–125.5
6 Terpudjilah
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Jahwe, jang tiada
menjerahkan kami bagai mangsa kepada
gigi mereka.
7 Djiwaku laksana burung terlepas dari
djaring pemikat. Terkojaklah djaring,
dan kami terbebaskan.
8 Pertolongan kami adalah pada nama
Jahwe, jang membuat langit dan bumi.
1 Njanjian pendakian. Mereka
jang pertjaja pada Jahwe
adalah seperti gunung Sion, jang tiada
tergontjangkan, teguhlah se-lama2nja.
2 Jerusjalem! Gunung-gemunung
mengelilinginja, demikian Jahwe
mengelilingi umatNja, sekarang dan
se-lama2nja.
3 Tongkat orang djahat tiada
dibebankanNja pada bagian orang
jang djudjur, supaja orang jang djudjur
djangan mengedangkan tangannja
kepada kedjahatan.
4 Berbuatlah baik, ja Jahwe, kepada
orang2 jang baik dan kepada jang
berhati lurus.
5 Tetapi mereka jang menempuh djalan
ber-liku2, hendaknja mereka dienjahkan
oleh Jahwe serempak dengan segala
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pembuat kedjahatan. "Selamat atas
Israil!"
1 Tatkala Jahwe
mengembalikan tawanan
Sion, maka kami se-olah2 bermimpi.
2 Ketika itu mulut kami dipenuhi
tertawa, dan lidah kami sorak-sorai.
Waktu itu diantara kaum kafir orang
berkata: "Jahwe telah berbuat sesuatu
jang besar bagi mereka!"
3 Besarlah jang diperbuat Jahwe kepada
kami, maka kami telah bersuka-ria.
4 Pulihkanlah, ja Jahwe, nasib kami,
seperti anak sungai di Tanah Selatan.
5 Jang menabur dengan airmatanja,
kelak akan menuai dengan bersorak.
6 Orang berangkat keluar sambil
menangis, membawa kantung bibitnja;
orang pulang kembali dengan gembira,
membawa berkas2nja.
1 Njanjian pendakian,
Sulaiman. Kalau kiranja bukan
Jahwe, jang membangun rumah, maka
sia2lah djerih-pajah tukangnja; kalau
kiranja bukan Jahwe, jang mendjaga
kota, maka sia2lah pendjagaan
penunggunja.
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bagimu bangun dinihari,
me-nunda2 tidurmu, sedang dengan
djerih-pajah kalian makan redjeki,
padahal kepada kesajanganNja
dianugerahkanNja itu dalam tidur.
3 Sungguh, anak itu adalah pusaka dari
Jahwe, upahlah buah kandungan;
4 bagaikan anak2panah ditangan
pahlawan, demikian putera2 kemudaan.
5 Bahagialah orang jang dengannja
boleh mengisi bubungnja; tiadalah ia
dipermalukan, bila ia bertengkar dengan
seteru2nja dipintu-gerbang.
1 Njanjian pendakian.
Berbahagialah barangsiapa
jang takut akan Jahwe, jang berdjalan
pada djalanNja!
2 Hasil tanganmu tentu akan kauketjap,
berbahagialah engkau, engkau
bersedjahtera!
3 Isterimu bagaikan pokok anggur jang
subur dipedalaman rumahmu; anak2mu
laksana tjangkuk2 zaitun mengelilingi
medjamu.
4 Sungguh demikian terberkatilah
orang, jang takut kepada Jahwe.
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Jahwe dari Sion memberkati
kamu! Semoga kamu melihat sedjahtera
Jerusjalem, sepandjang umur hidupmu,
6 (128-5) dan melihat anak-tjutjumu.
"Selamat atas Israil!"
1 Njanjian pendakian. Berkali2 orang memerangi aku
sedjak masa mudaku, - Israil sudi
mengatakannja! 2 ber-kali2 orang memerangi aku sedjak
masa mudaku, namun tiada dapat aku
dilebihinja.
3 Diatas punggungku pembadjak
membadjak, membuat alur2an jang
pandjang.
4 Tetapi Jahwe jang adil memotong tali2
orang djahat itu.
5 Biarlah mereka dipermalukan dan
bersurut kembali, semua jang membentji
Sion;
6 hendaknja mereka mendjadi serupa
rumput disotoh, jang mengering sebelum
berbulir,
7 jang tiada memenuhi tangan penjabit,
tiada pula pangkuan si pemberkas,
8 dan seorang jang lalu tiada berkata:
"Berkah Jahwe atas kamu!" Kami
memberkati kamu atas nama Jahwe.
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1 Njanjian

pendakian. Dari
tubir aku berseru kepadaMu,

ja Jahwe,
2 Tuhan, dengarkanlah suaraku,
hendaklah telingaMu mengindahkan
suara permohonanku!
3 Kalaupun Engkau mengamati
kedjahatan, Jah, Tuhan siapatah akan
tahan?
4 Tetapi padaMulah pengampunan dosa,
agar Engkau ditakuti.
5 Aku berharap kepada Jahwe, djiwaku
berharap, aku menantikan sabdaNja;
6 djiwaku menantikan Tuhan lebih dari
pendjaga (menantikan) fadjar. (Lebih)
dari pendjaga menanti fadjar,
7 hendaklah Israil menantikan Jahwe!
Sebab pada Jahwelah kerelaan, dan
padaNjalah penebusan jang berlimpah,
8 Diapun sendiri akan menebus Israil
dari segala kedjahatannja.
1 Njanjian pendakian, Dawud.
Jahwe hatiku tiada angkuh,
tiada pula mataku menjombong. Aku
tiada mengedjar perkara jang besar2,
atau keadjaiban2 jang melampaui diriku.
2 Sesungguhnja, djiwaku kutenangkan
dan kutenteramkan, seperti kanak pada
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pangkuan ibunja. Bagaikan bajilah
djiwaku didalam diriku!
3 Nantikanlah, hai Israil, Jahwe,
sekarang dan se-lama2nja!
1 Njanjian pendakian. Ingatlah
akan Dawud, ja Jahwe, akan
segala susah-pajahnja,
2 betapa ia sekali telah bersumpah
kepada Jahwe, dan bernadar kepada
Sang Kuasa Jakub:
3 "Aku tiada memasuki kemah rumahku,
tiada pula menaiki pembaringan tempattidurku,
4 tiada kubiarkan mataku tertidur, atau
kelopak mataku terlelap,
5 hingga aku mendapatkan tempat
bagi Jahwe, kediaman bagi Sang Kuasa
Jakub."
6 Lihatlah, kami telah mendengar
tentang dia di Efrata, kami dapat dia
dipadang Ja'ar.
7 Hendaknja kita memasuki
kediamanNja, dan bersudjud dihadapan
alas kakiNja.
8 Bangkitlah kiranja, Jahwe, silakan
ketempat istirahatMu, Engkau dan peti
kekuatanMu!
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imam2Mu berdandanan
kesutjian, dan para mursjidMu bersorakgembira.
10 Demi hambaMu, Dawud, djanganlah
Kautolak wadjah Jang Kauurapi!
11 Jahwe telah bersumpah kepada
Dawud. kebenaran jang tiada
diingkariNja: "Seorang buah dari
tubuhmu akan Kutempatkan diatas
tachtamu.
12 Djikalau anak2mu memeliharakan
perdjandjianKu dan kesaksianKu, jang
kuadjarkan kepada mereka, anak2
merekapun untuk selamanja akan
menduduki tachtamu."
13 Sebab Jahwe telah memilih Sion, dia
dikehendakiNja sebagai kediamanNja:
14 "Inilah peristirahatanKu untuk
selamanja, disini Aku akan tinggal,
sebab inilah jang Kupilih.
15 Redjekinja akan Kuberkati dengan
berlimpah, segala orang miskinnja
Kukenjangkan dengan roti,
16 para imamnja akan Kudandani
dengan selamat, dan para mursjidNja
akan bersorak-gembira.

Mazmur 132.17–134.3
17 Disanalah

273

Aku menumbuhkan
tanduk bagi Dawud, sebuah pelita akan
Kupasang bagi Jang Kuurapi
18 Seteru2nja akan Kukenai malu,
tapi pada kepalanja akan gemerlap
mahkotanja."
1 Njanjian pendakian, Dawud.
Lihatlah, betapa baiknja dan
senangnja, tinggal bersama sebagai
saudara!
2 Itu bagaikan minjak terbaiklah
diatas kepala, (jang) turun kedjanggut,
djanggut Harun lagi turun keleher
dandananNja.
3 Bagaikan embun Hermon, jang turun
atas bukit2 Sion, demikian disuruh
Jahwe berkatNja (turun) disana, dan
kehidupan untuk selamanja.
1 Njanjian pendakian. Lihatlah!
Pudjilah Jahwe, sekalian
hamba Jahwe, jang berdiri di Rumah
Jahwe di-waktu2 malam.
2 Angkatlah tanganmu ketempat jang
sutji dan pudjilah Jahwe!
3 Hendaklah Jahwe memberkati kamu
dari Sion, Dia jang membuat langit dan
bumi!
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Pudjilah nama
Jahwe, pudjilah, hai kamu
hamba Jahwe,
2 jang berdiri di Rumah Jahwe,
di-pelataran2 Rumah Allah kami!
3 Pudjilah Jahwe, sebab baiklah Jahwe,
ber-madah2lah bagi namaNja, sebab
sedaplah Ia,
4 sebab telah dipilih Jah Jakub bagi
diriNja, dan Israil djadi milikNja.
5 Sungguh, inilah kuketahui: Jahwe
adalah besar, dan Tuhan kami mengatasi
segala dewata.
6 Segala jang dikehendaki Jahwe,
dikerdjakanNja dilangit maupun dibumi,
dilaut dan disegala lubuk air.
7 DibubungkanNja segala mega dari
udjung bumi, (lubang2) dibuatNja
bagi hudjan dengan mata-petir, dan
dikeluarkanNja angin dari segala
gudangNja.
8 DipukulNja segala anaksulung Mesir,
mulai dari manusia sampai ternak.
9 DikirimkanNja tanda2 dan keadjaiban
padamu, ja Mesir, pada Fare'o dan segala
hambanja.
10 DipukulNja bangsa jang banjak, dan
dibunuhNja radja2 jang berkuasa:
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radja Amor dan 'Og, radja
Basjan, dan semua keradjaan Kena'an
12 Tanah mereka diberikanNja djadi
pusaka, djadi pusaka bagi Israil,
umatNja.
13 NamaMu, ja Jahwe, tetaplah
kekal, kenanganMu, ja Jahwe, tinggal
turun-temurun.
14 Sebab Jahwe memberi hak kepada
umatNja, dan mengasihani hamba2Nja.
15 Berhala kaum kafir adalah perak dan
emas, buatan tangan manusia.
16 Punja mulut, tapi tiada berkata,
punja mata, tapi tiada melihat,
17 punja telinga, tapi tiada mendengar,
sungguh, tiada nafas sedikitpun didalam
mulutnja.
18 Serupa merekalah segala
pembuatnja, barangsiapa jang
pertjaja padanja.
19 Kaum Israil, pudjilah Jahwe, kaum
Harun, pudjilah Jahwe,
20 (135-19) kaum Levi, pudjilah Jahwe,
jang takut kepada Jahwe, luhurkanlah
Jahwe!
21 (135-20) Terpudjilah Jahwe dari Sion,
Dia, jang berkediaman di Jerusjalem.

Mazmur 136.1–11
1 Halelujah.
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Pudjilah Jahwe,
sebab baiklah Ia, sebab
kekallah belaskasihanNja.
2 Pudjilah Allah segala dewata, sebab
kekallah belaskasihanNja.
3 Pudjilah Tuhan, Jang Mahatinggi,
sebab kekallah belaskasihanNja.
4 Dialah satu2nja jang membuat
keadjaiban besar, sebab kekallah
belaskasihanNja.
5 Dialah mentjiptakan langit
dengan bidjaksana, sebab kekallah
belaskasihanNja.
6 Dialah membentangkan bumi diatas
air, sebab kekallah belaskasihanNja.
7 Dialah pentjipta dian2 jang besar,
sebab kekallah belaskasihanNja.
8 mentari untuk menguasai hari-siang,
sebab kekallah belaskasihanNja.
9 bulan dan bintang untuk menguasai
hari-malam, sebab kekallah
belaskasihanNja.
10 Mesir dideraNja dalam
anaksulungnja, sebab kekallah
belaskasihanNja.
11 Israil diantarkanNja dari antara
mereka, sebab kekallah belaskasihanNja.
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tangan jang kuat dan
lengan terentang, sebab kekallah
belaskasihanNja.
13 Laut Merah di-bagi2kanNja, sebab
kekallah belaskasihanNja.
14 dan Israil diseberangkanNja
melintasi tengahnja, sebab kekallah
belaskasihanNja.
15 DikebaskanNja Fare'o dengan
tentaranja kedalam Laut Merah, sebab
kekallah belaskasihanNja.
16 DipimpinNja sendiri umatNja
dipadang kersang, sebab kekallah
belaskasihanNja.
17 DipukulNja radja2 besar, sebab
kekallah belaskasihanNja.
18 dan dibunuhNja radja2 jang perkasa,
sebab kekallah belaskasihanNja.
19 Sihon, radja Amor, sebab kekallah
belaskasihanNja.
20 dan 'Og, radja Basjan, sebab kekallah
belaskasihanNja.
21 DiberikanNja tanah mereka djadi
pusaka, sebab kekallah belaskasihanNja.
22 mendjadi pusaka Israil, hambaNja,
sebab kekallah belaskasihanNja.

Mazmur 136.23–137.6
23 DikenangkanNja
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kami dikala
kerendahan, sebab kekallah
belaskasihanNja,
24 dibebaskanNja kami dari kaum
penindas kami, sebab kekallah
belaskasihanNja.
25 DisantapiNjalah segala insan, sebab
kekallah belaskasihanNja.
26 Pudjilah Allah disurga, sebab kekallah
belaskasihanNja.
1 Ditepi sungai2 Babel kami
telah duduk dan menangis,
sambil teringat akan Sion.
2 Pada pokok2 beringin dinegeri itu,
kami gantungkan ketjapi kami.
3 Sebab disana kami ditanjakan oleh
orang, jang menawani kami, lagu2
kami, jang membudakkan kami, lagu2
gembira: "Njanjikanlah bagi kami barang
sesuatu lagu Sion!"
4 Bagaimana kami dapat menjanjikan
lagu Jahwe ditanah jang asing?
5 Bila aku melupakan engkau,
Jerusjalem, maka biarlah tangankananku
mendjadi kering!
6 Biarlah lidahku melekat pada
langitan mulutku, apabila aku tiada
mengenang engkau, djikalau aku tiada
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mengutamakan Jerusjalem daripada
segala kesukaanku!
7 Ja Jahwe, ingatlah terhadap
orang2 Edom akan hari (naas) bagi
Jerusjalem! Kata mereka: "Robohkanlah,
robohkanlah dia sampai kepada
alas2nja!"
8 Puteri Babel, hai pembinasa,
berbahagialah dia jang membalas
kepadamu segala bentjana, jang
kaukenakan kepada kami!
9 Berbahagialah dia, jang menjergap
dan mentjampakkan anak2mu kepada
batu karang!
1 Dawud. Aku hendak
bersjukur kepadaMu, (Jahwe),
dengan segenap hatiku, sebab Engkau
telah mendengarkan kata2 mulutku;
dihadapan segala Malaekat aku hendak
ber-madah2 bagiMu,
2 bersembah-sudjud kearah BaitKudusMu. Dan aku hendak memuliakan
namaMu, karena kebaikanMu dan
kesetiaanMu. Sebab lebih dari segalanja
Engkau telah mengagungkan namaMu
dan sabdaMu.
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aku berseru, Engkau
mendengarkan daku, dan menambahkan
tenaga djiwaku.
4 Segala radja diatas bumi, ja Jahwe,
akan memudjiMu, apabila mereka
mendengar sabdaMu,
5 dan mereka menjanjikan lagu
kekuasaan (daulat) Jahwe: "Sungguh,
besarlah kemuliaan Jahwe.
6 Sebab agunglah Jahwe, namun jang
hina ditilikNja, dan dari djauh Ia tahu
akan si sombong!"
7 Djika aku berdjalan di-tengah2
kesesakan, maka Kauhidupkan
daku, kendati amarah seteru2ku.
Engkau merentangkan tanganMu dan
tangankananMu menjelamatkan daku.
8 Jahwe menjudahkan halnja bagiku,
Jahwe! Kekallah kerelaanMu, djanganlah
menghentikan pekerdjaan2 tanganMu!
1 Untuk Pemimpin, Dawud,
Mazmur. Jahwe, Engkau
menjelami aku dan mengenal diriku;
2 baik aku duduk, maupun berdiri,
Engkaupun tahu, pikiranKu Kauindahkan
dari djauh.
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aku berdjalan, maupun berbaring,
Engkaupun menentukan, dan segala
lakuku Kaukenal.
4 Belum lagi ada kata atas lidahku,
maka, Jahwe, seluruhnja Kauketahui
sudah.
5 Baik dari belakang, maupun dari
depan Kaulingkari aku, dan atas diriku
Kauletakkan tanganMu.
6 Terlampau adjaiblah bagiku
pengetahuan(Mu), terlampau tinggi,
tiada terhampiri olehku.
7 Kemana gerangan aku 'kan
menghindar dari rohMu, dan kemana
aku hendak lari dari wadjahMu?
8 Andaikan aku naik kelangit, disana
Kau ada, andaikan aku berbaring
dipratala, disitupun Kau hadir.
9 Andaikan aku pindjam sajap 2 fadjar,
dan menghinggap dibibir samudera,
10 disanapun tanganMu mengantarkan
daku, dan tangankananMu memegangi
aku.
11 Kalaupun aku berkata: "Hendaknja
gelap menjelubungi aku, dan dari terang
mendjadi malam dikelilingku",
12 maka gelap itu sendiri tiadalah
gelap bagiMu, dan malampun akan

Mazmur 139.13–19
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memantjar seterang siang, (seperti
gelap demikianlah terang).
13 Sebab Engkaulah jang membentuk
buah pinggangku, dan menenun daku
didalam rahim ibuku,
14 Kupudji Engkau, sebab dahsjatlah
Engkau, adjaiblah Engkau, adjaiblah
pekerdjaan2Mu! Djiwakupun Kaukenal
dengan saksama,
15 tulang2ku tiada tersembunji bagiMu,
dikala dengan rahasia aku didjadikan,
dikala aku disulam di-rongga2 bumi.
16 MataMu melihat segala perbuatanku,
dan segalanja adalah didalam kitabMu,
hari2ku telah tertjatat sebelum satupun
diantaranja terwudjud.
17 Betapa sukarnjalah pikiran2Mu
bagiku, ja Allah, betapa besarnja
djumlahnja!
18 Andaikan kubilang semuanja, maka
lebih banjaklah dari pasir, bila aku
berachir, maka aku masih djua ada
padaMu!
19 Sudilah, ja Allah, membunuh
si pendjahat, dan semoga segala
penumpah darah menjingkir dari
padaku,

Mazmur 139.20–140.4
20 mereka
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jang berseru kepadaMu
untuk makarnja, dan bersumpah demi
kota2Mu untuk tipu-muslihat.
21 Bukankah, Jahwe, aku bentji akan
segala pembentjiMu, dan mengedjikan
orang jang melawan Dikau?
22 Dengan dendam penuh aku
membentji mereka, mereka mendjadi
seteru bagiku.
23 Selamilah aku, ja Jahwe, dan tahulah
akan hatiku, adjuklah aku dan kenalilah
segala kegelisahanku,
24 dan awasilah, kalau2 aku menempuh
djalan tipu-muslihat, dan bimbinglah aku
didjalan kekal.
1 (140-1) Untuk Pemimpin,
Mazmur, Dawud. (140-2)
Lepaskanlah aku, ja Jahwe, dari orang
djahat, belalah aku terhadap kaum
perkosa,
2 (140-3) dari mereka jang berpikir
djahat dalam hatinja, dan se-hari2an
membangkitkan peperangan.
3 (140-4) Mereka melantjipkan lidahnja
sebagai ular, berbisa beludak dibawah
bibirnja. Selah
4 (140-5) Djagailah aku, ja Jahwe,
terhadap tangan si djahat, belalah aku
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terhadap orang perkosa, jang berminat
menggojangkan langkah2ku.
5 (140-6) Orang2 angkara telah
menjembunjikan djerat bagiku,
dipasangnja tali bagaikan djaring,
ditempatkannja perangkap disisi djalan
bagiku. Selah
6 (140-7) Aku berkata kepada Jahwe:
"Allahkulah Engkau". Dengarkanlah, ja
Jahwe, suara permohonanku,
7 (140-8) ja Jahwe, Tuhan, kekuatan
penjelamatanku, pada hari perdjuangan
Engkau menudungi kepalaku
8 (140-9) Djanganlah, Jahwe,
Kaululuskan kehendak si djahat, djangan
pula Kaubiarkan rentjana mereka
berhasil. Selah.
9 (140-10) Jang mengepung aku
djanganlah mengangkat kepalanja,
biarlah bentjana bibirnja itu menimpa
dirinja sendiri.
10 (140-11) Biarlah mereka dihudjani
bara api, djatuhkanlah mereka dalam
lubang, hingga djangan bangkit lagi.
11 (140-12) Orang jang bermulut besar
djangan bertahan dinegeri, dan orang
jang lalim hendaknja diburu bentjana
sekali2.

Mazmur 140.12–141.5
12 (140-13)
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Aku tahu: Jahwe memberi
hak kepada si malang, dan membela
perkara kaum miskin.
13 (140-14) Sungguh, orang jang
djudjur akan memudji namaMu, orang
jang berhati lurus bertempat tinggal
dihadapanMu.
1 Mazmur, Dawud. Jahwe,
aku berseru kepadaMu,
bersegeralah kepadaku; dengarkanlah
suaraku, tatkala aku berseru kepadaMu.
2 Semoga doaku membubung
dihadapanMu sebagai kurban harum2an,
pengangkatan tanganku ini sebagai
kurban santapan dihari petang.
3 Jahwe, taruhlah suatu pendjagaan
pada mulutku, dan djagailah pintugerbang bibirku.
4 Djanganlah Kaubuat hatiku tjenderung
kepada perkara pendjahat. akan berbuat
dosa bersama orang durdjana; aku tiada
mau mengetjap sedap2annja.
5 Djikalau aku dihadjar oleh orang jang
djudjur: itulah pertolongan, djikalau aku
ditegurnja: itulah minjak terpilih; tiada
boleh ditolak kepalaku, djikalau masih
lebih (datangnja). Dan sekarang aku
berdoa, waktu mereka ditimpa bentjana.
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penghulu2 mereka
mendjatuhkan dirinja dalam sela2
batu karang, maka mereka mendengar
kata2 jang manis-lembut bagi mereka.
7 Seperti halnja orang membadjak dan
(batu) ditjabut diladang, demikianlah
tulang2 kita dikaparkan pada bibir
pratala.
8 Sebab kepadaMulah, Jahwe, tertudju
mataku, kepadaMulah aku berlindung,
djanganlah Kautjurahkan hidupku!
9 Luputkanlah aku dari tjakar djaring,
jang dipasang bagiku, dan dari
perangkap orang2 jang berbuat djahat.
10 Biarlah mereka sendiri terperosok
kedalam djaringnja sendiri, tetapi aku
terluput daripadanja.
1 (142-1) Maskil, Dawud,
waktu ia dalam gua, Doa.
(142-2) Dengan suara lantang aku
berseru kepada Jahwe, dengan suara
njaring aku bermohon kepada Jahwe.
2 (142-3) Kutjurahkan dihadapanNja
segala kesusahan hatiku, kuserukan
kesesakanku dimuka HadiratNja.
3 (142-4) Selagi rohku merasa lemah,
Engkau djua mengetahui nasibku.
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Pada djalan jang kutempuh, mereka
menjembunjikan djerat bagiku;
4 (142-5) djika aku menoleh kekanan
dan melihat, maka tiadalah seorang,
jang peduli akan daku; lenjaplah
perlindungan bagiku, tiada pula jang
bertanjakan daku.
5 (142-6) Aku berseru kepadaMu, ja
Jahwe, kataku: "Engkaulah tempatku
berlindung, dan bagianku dinegeri
orang2 jang hidup.
6 (142-7) Perhatikanlah seruanku,
sebab sangatlah aku sengsara. Luputkan
daku dari segala pengedjarku, sebab
mereka lebih kuat dari padaku.
7 (142-8) Keluarkan djiwaku dari
pendjara, supaja aku bersjukur kepada
namaMu. Orang2 jang djudjur akan
mengerumuni aku, karena Engkau
berbuat kebaikan kepadaku."
1 Mazmur, Dawud. Ja Jahwe,
dengarkanlah doaku,
indahkanlah permohonanku, demi
kesetiaanMu djawablah aku, demi
keadilanMu!
2 Djangan Kauhadapkan hambaMu ini
kepengadilan, sebab tiada insan jang
djudjur dihadapanMu.
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seteruku mengedjar djiwaku,
di-indjak2nja hidupku kebumi,
didudukkannja aku ditempat gelap,
seperti orang jang mati selamanja.
4 Rohku letih-lesu didalam diriku, hatiku
membeku didalam tubuhku.
5 Kukenangkan hari2 jang lampau,
kurenungkan segala perbuatanMu,
ku-timbang2 semua karjaMu;
6 tanganku kukedangkan kepadaMu,
djiwaku bagai tanah kersang
(menghauskan) Dikau. Selah
7 Bersegeralah mendjawab aku, ja
Jahwe, sebab habislah semangatku;
djanganlah Kausembunjikan wadjahMu
daripadaku, agar djanganlah aku
mendjadi serupa orang jang turun
kekawah.
8 Biarlah aku pagi2 mendengar
kerelaanMu, sebab kepadaMu aku
pertjaja; tundjukkan daku djalan,
jang harus kutempuh, sebab padaMu
kutengadahkan djiwaku.
9 Dari seteruku, ja Jahwe, lepaskan
daku, kepadaMulah aku berlindung;
10 adjarilah aku mendjalankan
kehendakMu, sebab Engkau adalah

Mazmur 143.11–144.6
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Allahku; biarlah ruhMu jang baik itu
memimpin daku pada tanah jang rata.
11 Karena namaMu, ja Jahwe, hidupkan
daku, demi keadilanMu lepaskan djiwaku
dari kesesakan,
12 dan tumpaslah demi kerelaanMu
semua jang memusuhi aku, binasakanlah
segala lawanku, sebab aku adalah
hambaMu.
1 Dawud. Terpudjilah Jahwe,
batupadasku, jang mengadjar
tanganku berdjuang, dan djariku
berperang;
2 belaskasihku dan bentengku,
perlindunganku dan pembebasku,
perisaiku dan tempat aku mengungsi,
jang menundukkan bangsa2 kepadaku.
3 Jahwe, apakah insan, maka Engkau
mengetahuinja, apakah anak-manusia,
maka Engkau memikirkannja?
4 Serupa hembusan anginlah insan,
hari2nja laksana bajangan jang lalu!
5 Jahwe, bungkukkanlah langitMu dan
turunlah, sentuhlah gunung2, supaja
berasap;
6 kilat2kanlah mata petir dan
tjerai-beraikan mereka, kirimkanlah
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anak-panahMu dan gemparkanlah
mereka!
7 Ulurkanlah tanganMu dari atas,
lepaskanlah dan bebaskanlah aku dari
air jang luas, dari tangan orang asing,
8 jang mulutnja membualkan jang
bukan2, dan jang tangankanannja penuh
tipu-muslihat.
9 Ja Allah, aku hendak menjanjikan
lagu baru bagiMu, ber-madah2 bagiMu
dengan dandi bertali sepuluh,
10 Kau, jang memberikan selamat
kepada para radja, jang membebaskan
hambaMu Dawud.
11 Dari pedang jang tjelaka luputkan
daku, dan bebaskan daku dari tangan
orang asing, jang mulutnja membualkan
jang bukan2, dan jang tangankanannja
penuh tipu-muslihat.
12 Putera2 kami adalah dalam
remadjanja, seperti tanaman jang
berkembang; puteri2 kami seperti
(tiang) pendjuru indah terpahat, serupa
istana.
13 Lumbung2 kami penuh melimpahkan,
buah2an bermatjam-ragam; domba2
beranak ribu2an, selaksa, di-padang2
kami.

Mazmur 144.14–145.6
14 Sapi2
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kami bermuatan padat, tiada
kematian, tiada keguguran, djangan
pula ada ratapan dilapangan kami.
15 Berbahagialah rakjat jang demikian,
berbahagialah umat, jang Allahnja ialah
Jahwe!
1 Alef -- Lagu pudjian, Dawud.
Aku hendak mengagungkan
Dikau, Allahku, Radja, dan memudji
namaMu selamanja dan lagi.
2 Bet -- Tiap hari aku hendak memudji
Engkau, dan memuliakan namaMu
selamanja dan lagi.
3 Gimel -- Besarlah Jahwe dan sangat
terpudji, dan kebesaranNja tiadalah
terduga.
4 Daled -- Angkatan jang satu terhadap
angkatan jang lain membanggakan
perbuatanMu, dan mewartakan
pekerdjaanMu jang gagah
5 He -- KebesaranMu adalah kemuliaan
gemilang, dan aku merenungkan kisah
keadjaiban2Mu.
6 Waw -- Orang kan membitjarakan
kekuasaan perbuatanMu jang dahsjat,
dan aku mengisahkan kebesaranMu.
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-- Mereka akan menjerukan
kenangan kebaikanMu jang besar, dan
bersorak-gembira atas keadilanMu.
8 Het -- Berbelaskasih dan rahimlah
Jahwe, lambat akan murka dan besar
kerelaanNja.
9 Tet -- Baiklah Jahwe bagi sekalian, dan
belaskasihanNja bagi segala buatanNja.
10 Jod -- Segala perbuatanMu, ja Jahwe,
memudji Engkau, dan para mursjidMu
memuliakan Engkau.
11 Kaf -- Mereka menjanjikan
lagu kemuliaan keradjaanMu, dan
mentjeritakan perbuatanMu jang gagah,
12 Lamed -- untuk mengenalkan
kekuasaanMu kepada segala anakmanusia, dan kemuliaan keradjaanMu
jang megah.
13 Men -- KeradjaanMu adalah
keradjaan abadi, dan kekuasaanMu
bertahan turun-temurun. Nun -- Setialah
Jahwe akan segala sabdaNja, dan relalah
Ia dalam segala perbuatanNja.
14 Samek -- Jahwe menopang semua
jang akan djatuh, dan membangunkan
semua jang membungkuk.

Mazmur 145.15–146.2
15 'aim
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-- Mata sekalian orang berharap
kepadaMu, dan Engkau memberi mereka
santapan pada waktunja.
16 Pe -- Engkau membuka tanganMu,
dan mengenjangkan segala jang hidup
menurut nafsunja.
17 Sade -- Djudjurlah Jahwe disegala
djalanNja, dan rela dalam segala
pekerdjaanNja.
18 Kof -- Dekatlah Jahwe pada semua
jang berseru kepadaNja, pada semua
jang berbenar hati berseru kepadaNja.
19 Kerj -- Keinginan mereka, jang
takut kepadaNja, dipenuhiNja, dan
seruan mereka didengarNja dan mereka
diselamatkanNja.
20 Sjin -- Jahwe mendjaga sekalian
orang jang mengasihiNja, tetapi segala
pendjahat dibinasakanNja.
21 Tau -- Mulutku mengutjap pudjian
Jahwe, dan segala machluk memudji
namaNja jang kudus. Se-lama2nja.
1 Halelujah. Djiwaku, pudjilah
Jahwe!
2 Aku hendak memudji Jahwe selama
hidupku, ber-madah2 bagi Allah selama
hidupku.
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menaruh pertjaja pada
penguasa, kepada manusia, jang
padanja tiada selamat.
4 Sekali keluar sukmanja, maka
kembalilah ia ketanah, dan pada hari itu
habislah rentjananja.
5 Berbahagialah dia, jang bantuannjalah
Allah Jakub, jang harapannja ada pada
Jahwe, Allahnja,
6 jang telah mendjadikan langit dan
bumi, pun samudera dan segala isinja.
Selamanja Ia mendjagai kesetiaan,
7 memberi hak kepada kaum tertindas,
memberi makanan kepada jang lapar,
Jahwe melepaskan para tawanan.
8 Jahwe membuka (mata) orang buta,
Jahwe menegakkan kembali jang
bungkuk, Jahwe mengasihi jang djudjur,
9 Jahwe mendjagai kaum perantau.
Piatu dan djanda disokongNja,
tetapi djalan kaum pendjahat
dibengkokkanNja.
10 Jahwe akan meradja se-lama2nja,
Allahmu, ja Sion, turun-temurun.
1 Halelujah. Muliakanlah Jah sebab baiklah bermadah, Allah
kami - sebab sedaplah pudjian.
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jang membangun
Jerusjalem, dan mengumpulkan
orang Israil jang tjerai-berai.
3 Dialah jang menjembuhkan hati jang
remuk, dan membalut luka2 mereka.
4 Djumlah bintang dibilangNja, masing2
disebutkan namanja.
5 Besarlah Tuhan kami dan besarlah
kuatNja, pengertianNja tiada berhingga.
6 Dibangunkan Jahwe orang jang hinadina, kaum pendjahat direndahkanNja
sampai ketanah.
7 Njanjikanlah lagu-sjukur bagi Jahwe,
ber-madah2lah bagi Allah kami dengan
ketjapi,
8 jang menjelimuti langit dengan mega
dan menjediakan hudjan bagi bumi, jang
menumbuhkan rumput diatas gunung,
dan sesajuran bagi keperluan manusia;
9 jang memberi makanan kepada segala
ternak, kepada anak gagakpun, jang
berteriak kepadaNja.
10 Tiada disukaiNja kekuatan kuda, tiada
pula Ia berkenan akan tulang-kering
prija,
11 (melainkan) berkenanlah Jahwe akan
orang jang takut kepadaNja, dan jang
berharap kepada kerelaanNja.

Mazmur 147.12–20
12 (147-1)
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Pudjilah, Jerusjalem, Jahwe,
muliakan Allahmu, Sion!
13 (147-2) Sebab diteguhkanNja palang
pintu-gerbangmu, diberkatiNja segala
anakmu dalam dirimu.
14 (147-3) DipeliharaNja wilajahmu
dalam selamat, dikenjangkanNja engkau
dengan sari gandum.
15 (147-4) DikirimkanNja sabdaNja
kebumi, tjepatlah firmanNja berlari.
16 (147-5) Sebagai kapas dikirimkanNja
saldju, bagaikan abu dihamburkanNja
embun beku.
17 (147-6) Bagaikan kerat2
dilemparkanNja esNja, dihadapan
kedinginannja air membeku.
18 (147-7) DikirimkanNja firmanNja
dan diluluhkanNja segalanja, disuruhNja
anginNja bertiup, maka mengalirlah air.
19 (147-8) DiberitahukanNja firmanNja
kepada Jakub, ketetapan dan hukumNja
kepada Israil.
20 (147-9) Jang demikian tiadalah
diperbuatNja terhadap tiap2 bangsa,
hukumNja tiadalah diketahui mereka.
Halelujah!

Mazmur 148.1–10
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Dari surga pudjilah
Jahwe, pudjilah Dia jang ada
di-tempat2 jang tinggi.
2 Pudjilah Dia, hai segala malaekatNja,
pudjilah Dia, hai seluruh balatentaraNja.
3 Pudjilah Dia, mentari dan bulan,
pudjilah Dia, semua bintang jang
berbinar.
4 Pudjilah Dia, langit2 jang tertinggi,
dan segala air, jang ada diatas langit.
5 Mereka hendaknja memudji nama
Jahwe, sebab Ia bertitah dan mereka
terdjadi;
6 dan mereka ditetapkanNja untuk
selamanja dan kekal, diberiNja aturan
jang tiada lalu.
7 Dari bumi pudjilah Jahwe, kamu
raksasa lautan dan segala tubir;
8 api dan batu es, saldju dan kabut,
angin ribut, jang melaksanakan
firmanNja;
9 gunung-gemunung dan bukit2, pokok
buah2an dan semua pohon aras;
10 margasatwa dan segala ternak,
segala binatang melata dan unggas
berkepak;
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dibumi dan segala bangsa,
para pembesar, segala penguasa dimuka
bumi;
12 putera remadja dan puteri 2 dara,
tua2 beserta kanak.
13 Hendaklah mereka memudji nama
Jahwe, karena hanja namaNjalah jang
teragung, keagunganNja dibumi maupun
disurga.
14 Ia mendjundjung tanduk umatNja,
ini mendjadi pudjian bagi semua
mursjidNja, bagi bani Israil, umat jang
sangat akrab kepadaNja. Halelujah!
1 Halelujah. Njanjikanlah lagu
baru bagi Jahwe, biarlah
pudjianNja (bergema) dikalangan orang
mursjid.
2 Hendaknja Israil bergembira atas
PentjiptaNja, putera2 Sion bersorak-sorai
karena Radjanja.
3 Hendaknja orang memudji namaNja
dengan tari-menari, ber-madah2 bagiNja
dengan rebana dan ketjapi.
4 Sebab Jahwe berkenan akan umatNja,
dan memahkotai jang hina-dina dengan
selamat.
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orang mursjid bersorakgembira atas kemuliaanNja, berpekik
diatas tikar-sembahjang.
6 Pudjian Allah hendaknja dalam
tenggoroknja, dan pedang bermata dua
pada tangannja,
7 guna menjelenggarakan pembalasan
antara kaum kafir, dan hukuman antara
segala bangsa;
8 untuk mengikat radja2 mereka
dengan rantai, dan pembesar2nja
dengan belenggu besi;
9 supaja dilakukan atas mereka
hukuman jang tertulis; inilah mendjadi
kehormatan bagi para mursjidNja.
Halelujah!
1 Halelujah. Pudjilah
Tuhan dalam Tempat
KudusNja, pudjilah Dia dalam angkasa
kekuasaanNja,
2 pudjilah Dia karena buatanNja
jang gagah, pudjilah Dia karena
keagunganNja jang besar!
3 Pudjilah Dia dengan bunji tanduk,
pudjilah Dia dengan ketjapi dan dandi;
4 pudjilah Dia dengan rebana dan
tari-menari, pudjilah Dia dengan dawai
dan suling;
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Dia dengan tjeratjap
gemertjing, pudjilah Dia dengan
tjeratjap ber-djenting2!
6 (150-5) Segala jang bernafas
hendaknja memudji Jahwe! Halelujah!

Amsal
1 Amsal2

Sulaiman, putera Dawud,
radja Israil:
2 untuk mengenal bidjak dan tertib,
untuk memahami udjar dan pengertian,
3 untuk merasukkan tertib jang
berpengertian, adil, tata-hukum dan
kedjudjuran,
4 untuk memberikan kepada orang2
bebal kearifan, kepada simuda-belia
pengetahuan dan pertimbangan.
5 Mendengarkanlah si bidjak, maka ia
menambah fahamnja, dan si budiman
bimbinganlah jang diperolehnja.
6 Untuk menjelami amsal dan kias,
udjar para tjendekiawan dan kata2gaib
mereka.
7 Ketakutan kepada Jahwe, awal
pengetahuan; bidjak dan tertib, si bodoh
menghinakannja.
8 Dengarkanlah, anakku, nasihat
bapamu, djanganlah kautolak adjaran
ibumu!
9 Sebab, karangan djelitalah itu bagi
kepalamu, dan kalung bagi lehermu.

1

Amsal 1.10–18
10 Anakku,

2

bila kau dibudjuk para
pendosa, djangan ikut;
11 bila ia berkata: "marilah, ikutilah
kami, marilah, kita mengintai darah,
mari mengadang orang-tak-berdosa
begitu sadja!
12 Kita akan menelan bagaikan pratala
mereka itu, hidup2, dan se-utuh2nja,
bagaikan jang terdjerumus kedalam
kawah.
13 Segala matjam harta berharga akan
kita peroleh, akan kita penuhkan rumah
kita dengan rajahan.
14 Buanglah undianmu diantara kita,
satu kantung sadjalah hendaknja untuk
kita semua!"
15 Anakku, djangan beserta didjalan
dengan mereka, tahanlah kakimu dari
lorong2 mereka!
16 Sebab kaki mereka kekedjahatanlah
larinja, bergegas akan menumpah darah.
17 Karena sia-sialah diumpani
djaringnja, didepan mata sekalian
unggas.
18 Mereka itu, darahnja sendirilah
diintainja, dan mengadang njawanja
sendiri!

Amsal 1.19–26
19 Demikianlah
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langkah sekaliannja,
jang mengedjar untung; njawa
pemiliknja diambilnja.
20 Kebidjaksanaan didjalan bersoraksorai, di-lapangan2 ia mendengungkan
suaranja.
21 Dari tadjuk2 benteng ia berseru-seru,
pada pintu-masuk gerbang didalam
kota, ia angkat bitjara:
22 "Berapa lama lagi, hai pemuda
jang bebal, kamu suka kebebalan?
tukang2-pengolok, kamu masih suka
meng-olok2? dan kamu pandir, masih
segan akan pengetahuan?
23 Belokkanlah dirimu kearah
peringatanku, lihatlah, rohku akan
kulimpahkan untuk dirimu, perkataanku
akan kupermaklumkan kepadamu.
24 Sebab aku berseru, tetapi kamu
menolak, aku mengulurkan tanganku,
tetapi tiada jang mengindahkannja,
25 melainkan kamu mengesampingkan
peringatanku seluruhnja, dan kamu
enggan menerima peringatan itu,
26 maka aku hendak menertawakan
ketjelakaanmu, hendak meng-olok2, bila
kedjut mendatangi kamu.

Amsal 1.27–2.2
27 Bila
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kedjut sebagai taufan
mendatangi kamu, dan laksana
badai, bentjana mendatang, kalau
tindasan dan desakan menghimpit
kamu,
28 maka orang akan memanggil aku,
namun tak kan kudjawabnja, akan
mentjari aku, namun tak kan tertemu.
29 Karena mereka enggan pengetahuan,
dan ketakutan kepada Jahwe tak
disukainja,
30 tak sudi akan nasihatku,
menghinakan segenap perintahku;
31 maka mereka akan makan dari hasil
lakunja, dari rentjana2nja mereka akan
kenjang.
32 Karena penjimpangan orang2 bebal
adalah kematian mereka, dan kelalaian
orang pandir adalah kebinasaannja.
33 Tetapi barang siapa mendengarkan
aku, tinggal tenteram, dan tak usah
bersusah karena ketakutan mala.
1 Anakku, bila engkau menerima
tuturku, dan peringatan2ku
kausimpan padamu,
2 hingga terpasanglah pada
kebidjaksanaan telingamu itu,
kauarahkan hatimu kepada pengertian,
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Amsal 2.3–12
3 ja,

5

apabila pengertian kauundang,
kepada ketjerdasan kauarahkan
suaramu,
4 bila engkau mentjarinja bagaikan
perak, dan bagai harta-karun kau
selidikinja,
5 maka insjaflah engkau akan
ketakutan kepada Jahwe, dan mentjapai
pengetahuan Allah.
6 Sebab Jahwelah jang memberikan
kebidjaksanaan, dari mulutNja datang
pengetahuan dan pengertian.
7 Ia menjediakan bagi jang adil
hasil-karjanja, perisailah Ia bagi jang
berlangkah djudjur.
8 DilindungiNjalah lorong2 hukum, dan
djalan2 para mursidNja didjagaNja.
9 Maka akan kaumengerti keadilan dan
hukum, dan kedjudjuran, telapak2 jang
betul.
10 Sebab kebidjaksanaan akan masuk
kedalam hatimu, dan pengetahuan
menjenangkan djiwamu;
11 pertimbangan akan mendjagai
engkau, pengertian melindungi dikau,
12 akan menghindarkan engkau dari
djalan djahat, dari orang2 jang bertutur
buruk,

Amsal 2.13–22
13 jang
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menjimpang dari djalan2 lurus,
untuk menempuh djalan gelap,
14 jang suka akan perbuatan2 djahat,
dan bersorai tentang kepalsuan jang
buruk,
15 jang menjimpang lorong2nja, dan
jang didjalan sesatlah langkah2nja.
16 Akan mendjauhkan dikau dari
isteri orang lain, dari jang asing jang
bahasanja litjin,
17 jang meninggalkan teman masamudanja, dan melupakan perdjandjian
Allahnja.
18 Sebab terdjun kemautlah djalannja,
dan ke-bajang2 langkahnja.
19 Tak seorang djuga, jang berhubung
dengannja, akan kembali, dan
tak mentjapailah mereka lorong2
kehidupan.
20 Agar engkau akan menempuh djalan
orang2 baik, dan lorong2 orang adil
kauturutkan.
21 Sebab orang2 lurus akan mendiami
tanah, dan orang jang sempurna akan
tinggal disitu,
22 tetapi orang2 lalim akan dimusnahkan
dari tanah itu, dan orang tak setia akan
ditjabut daripadanja.

Amsal 3.1–10
1 Anakku,
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djanganlah kaulupakan
wedjanganku, dan perintah2ku
hendaklah dituruti hatimu!
2 Sebab itu berarti pandjang hari-usia
dan bertahun hidup, dan ketenteraman
jang berlimpah-limpah dibawanja
bagimu.
3 Teguh dan setia djangan meninggalkan
dikau, kalungkanlah itu dilehermu,
tulislah itu dibatu tulis hatimu.
4 Maka engkau beroleh kasih dan
pengertian baik, dalam pandangan Allah
serta manusia.
5 Pertjajalah pada Jahwe dengan
segenap hatimu, dan djangan pada
pengertianmu engkau bersandar!
6 Dalam segala langkahmu akuilah Dia,
maka Ia meluruskan lorong2mu.
7 Djangan bidjak dimata sendiri,
takutilah Jahwe dan djauhilah djahat!
8 Itu akan membawa sembuh pada
tubuhmu, dan segar pada tulang2mu.
9 Hormatilah Jahwe dengan milikmu,
dan dengan bungaran dari segenap
pendapatmu.
10 Maka lumbung2mu akan penuh
dengan gandum, dan dengan air-anggur
djambang-perasanmu berlimpah.
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Amsal 3.11–19
11 Siksaan
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Jahwe, anakku, djanganlah
kauhinakan, dan djangan enggan akan
peringatanNja!
12 Sebab, siapa jang ditjintaiNja,
Jahwepun menegurnja, bagaikan
seorang bapa anak kekasihnja.
13 Berbahagialah orang, jang
mendapat kebidjaksanaan, orang,
jang memperoleh pengertian!
14 Sebab lebih baiklah keuntungannja
dari keuntungan perak, dan melebihi
emaslah labanja.
15 Lebih berhargalah ia daripada
mutiara, dan apapun jang kauinginkan
tidaklah mengimbanginja.
16 Pandjang hari-usia ditangan
kanannja, ditangan kirinja kekajaan dan
kemuliaan.
17 Djalan2nja adalah djalan djelita, dan
segala lorongnja tenteram.
18 Pohon kehidupanlah ia bagi
siapa mendapatnja, dan jang
menggenggamnja adalah bahagia.
19 Jahwe dengan bidjakNja telah
mengalaskan bumi, mendirikan langit
dengan pengertian.

Amsal 3.20–28
20 Menurut
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pahamNja ditjerai-beraikan
lautan, dan awan2pun menteteskan
embun.
21 Anakku, djanganlah itu hilang dari
pandanganmu, peliharalah siasat dan
pertimbangan!
22 Biar mendjadi kehidupan untuk
djiwamu, dan hiasan pada lehermu.
23 Maka dengan amanlah akan
kautempuh djalanmu, dan kakimupun
tak akan tersentuh.
24 Bila pergi tidur, engkau tak akan
berdengit, dan setelah tertidur, maka
njenjaklah tidurmu.
25 Djangan takut akan terperandjat
tiba2, atau akan angin-ribut orang2
djahat, kalau itu menimpa!
26 Sebab Jahwe akan serta didjalandjalanmu, dan meluputkan kakimu dari
djerat.
27 Djangan mengenggankan kebaikan
terhadap orang, jang berhak, bila
tanganmu mampu untuk berbuatnja.
28 Djangan berkata kepada sesamamu:
"pergilah, dan kembali, dan esok akan
kuberi", sedang engkau mempunjai.

Amsal 3.29–4.3
29 Djangan

10

merantjang djahat terhadap
sesamamu, sedang ia tanpa wasangka
berdiam padamu!
30 Djangan berperkara dengan orang
tanpa sebab, bila ia padamu tak berbuat
djahat!
31 Djangan iri kepada orang jang
se-wenang2, dan djangan memilih
satupun dari djalannja!
32 Sebab kengerianlah bagi Jahwe
si durhaka, sedang dengan orang2
mursidlah pemesraanNja.
33 Kutuk Jahwe dirumah si djahat, tetapi
kediaman orang2 adil diberkatiNja.
34 Para peng-olok2 Ia perolok-olokkan,
tetapi para hina-dina dianugerahiNja
kurnia.
35 Kemuliaanlah warisan orang2 bidjak,
sedang orang2 bodoh berhasilkan malu.
1 Dengarkanlah, hai anak2, nasihat
seorang bapa, perhatikanlah, agar
mendapat pengertian!
2 Sebab wedjangan baik kuberikan
kepada kamu, adjaran2ku djanganlah
kautinggalkan!
3 Karena ketika akupun masih seorang
anak bagi bapaku, lemah-lembut dan
satu-satunja bagi ibuku,

4

Amsal 4.4–11
4 maka

11

ia mengadjar aku dan
berkata kepadaku: "Biarlah hatimu
berpegangkan perkataanku, penuhilah
perintah2ku, maka engkau akan hidup.
5 Perolehlah kebidjaksanaan, peroleh
pengertian, djangan kau melupakan,
djangan kau menjimpang dari perkataan
mulutku!
6 Djangan kautinggalkan dia, maka ia
akan melindungi engkau; tjintailah dia,
maka engkau akan didjagainja!
7 Permulaan kebidjaksanaan: perolehlah
kebidjaksanaan, perolehlah pengertian
dengan segala milikmu!
8 Pilihlah ia, maka ia akan mengangkat
engkau, ia akan memuliakan engkau,
bila engkau mendekap.
9 Ia akan memberi kepalamu karangan
jang megah, mahkota jang mulia
dianugerahkannja kepadamu.
10 Dengarkanlah, anakku, terimalah
perkataanku, maka akan amat banjaklah
tahun hidupmu.
11 Djalan kebidjaksanaan kuadjarkan
kepadamu, kutuntunlah engkau
di-lorong2 kebadjikan.

Amsal 4.12–20
12 Bila

12

engkau berdjalan, tak 'kan
dipersempitlah langkahmu, dan bila
engkau berlari, tak akanlah tergelintjuh.
13 Genggamlah nasihat, djangan
kaulepaskan, teguhilah ia, sebab ia
hidupmu.
14 Lorong2 orang djahat djanganlah
kautempuh, dan djanganlah kau
melangkah didjalan orang durdjana!
15 Biarkanlah dia, djangan melintas
disitu, hindarilah ia, lintasilah sadja!
16 Sebab tak tidurlah mereka, bila
mereka tak berbuat djahat, dan
lenjap pula tidurnja, bila belum dapat
menggelintjirkan.
17 Sebab mereka makan roti
kedjahatan, dan anggur kekerasan
minumnja.
18 Tetapi lorong orang2 mursid seperti
terang fadjar, ia semakin terang sampai
tengah hari.
19 Djalan orang2 djahat seperti gelap,
mereka tidaklah tahu, pada apa mereka
tergelintjir.
20 Anakku, perkataanku perhatikanlah,
pada utjapanku tjondongkanlah
telingamu!

Amsal 4.21–5.3
21 Djanganlah

13

ia lenjap dari matamu,
simpanlah ia didalam hatimu!
22 Sebab kehidupanlah itu bagi siapa
jang menemukannja, dan bagi seluruh
dagingnja kesembuhan.
23 Lebih dari se-gala2nja hendaklah
kaudjagai hatimu, sebab dari situ
bersumberlah kehidupan.
24 Buangkanlah daripadamu kepalsuan
mulut, dan perputaran bibir djauhkanlah
daripadamu!
25 Biar matamu memandang lurus
kemuka, dan sinar matamu terarah
kehadapanmu!
26 Ratakanlah lorong kakimu, dan segala
djalanmu terdjaminlah hendaknja!
27 Djanganlah kekanan maupun kekiri
kau menjimpang, djauhkanlah kakimu
dari jang djahat!
1 Anakku, kebidjaksanaanku
indahkanlah, kepada pahamku
tjondongkanlah telingamu;
2 agar ia mendjagai akal2mu, dan
pengetahuan bibirmu dipeliharanja.
3 Sebab bertitikkan madulah bibir isteri
orang lain, dan lebih litjin dari minjaklah
langitannja,
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Amsal 5.4–13
4 tetapi

14

achirnja ia pahit seperti hia,
tadjam bagaikan pedang bermatadua.
5 Kakinja turun kemaut, pratalalah
mentjapai langkahnja.
6 Supaja lorong hidup djangan
kauperhatikan, indjakannja
bersempojongan, tanpa kauketahui.
7 Maka kini, hai anak2, dengarkanlah
aku, dan djangan menjimpang dari
perkataan mulutku!
8 Djauhkanlah daripadanja djalanmu,
dan djangan mendekati pintu rumahnja;
9 agar djangan kauberikan kepada
orang lain kemuliaanmu, dan tahun2mu
kepada orang jang tanpa kasihan,
10 agar djanganlah orang lain berkenjang2 dengan kemampuanmu,
dengan upah-pajahmu dirumah orang
lain.
11 Dan mengeluhlah engkau achirnja
apabila tubuhmu dan dagingmu merana,
12 dan berkatalah engkau: "Ah,
bagaimana aku sampai membentji
nasihat, dan hatiku menghinakan
peringatan,
13 dan tak kudengarkan suara guru2ku,
dan pada para pengadjarku tak
kutjondongkan telingaku!

Amsal 5.14–22
14 Hampir2

15

djatuhlah aku dalam petaka
sama-sekali, ditengah sidang dan
djemaat".
15 Minumlah air dari kolammu, dan
arus2 air dari sumbermu sendiri!
16 Djanganlah sumurmu me-luap2
keluar, di-lapangan2lah pantjaran airmu!
17 Biarlah mereka itu untukmu
melulu, dan bukan untuk orang lain
disampingmu!
18 Semoga diberkatilah sumbermu,
dan bersukatjitalah atas isteri masamudamu!
19 Rusa-betina manis, kidjang djelita,
semoga buah-dadanja mengenjangkan
engkau selalu, dalam tjintakasihnja
mabuklah engkau senantiasa!
20 Mengapa gerangan, anakku, engkau
mabuk isteri lain, serta memeluk
pangkuan perempuan asing?
21 Sebab dihadapan mata Jahwelah
djalan2 manusia, dan segala djalannja
diawasiNja.
22 Kedjahatan2nja sendiri menangkap
si djahat, dan dengan tali2 dosanja ia
diringkus.

Amsal 5.23–6.8
23 Ia

16

mati karena tak adanja nasihat,
dan dalam kebodohannja jang besar ia
berkembara.
1 Anakku, bila engkau telah
menanggung sesamamu, bertampar
tangan dengan orang lain;
2 djika engkau telah terikat oleh
perkataan2 mulutmu, tertangkap oleh
perkataan mulutmu,
3 maka, lakukanlah ini, anakku, dan
selamatkanlah dirimu, sebab engkau
telah djatuh ditangan sesamamu:
pergilah, rendahkanlah dirimu, dan
desaklah sesamamu,
4 djangan membolehkan mengantuk
pada matamu, dan kantuk pada bulu
matamu!
5 Lepaskanlah dirimu bagaikan kidjang
dari tangan pemburu, dan laksana
burung dari tangan pemikat!
6 Pergilah kesemut, hai pemalas, lihatlah
tingkah-lakunja, dan berbidjaksanalah!
7 Ia, jang tak punja penguasa,
pengawas atau pemerintah,
8 namun dimusim panas memungut
rezekinja, menimbun dimusim panen
makanannja.
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Amsal 6.9–17
9 Berapa

17

lama, hai pemalas, kau masih
berbaring, bilamana kau bangun dari
tidurmu?
10 "Sebentarlah tidur, sebentar
pedjam2-mata, sebentar katup-tangan,
biar mengaso", 11 maka datanglah seperti pengembara
kepapaan, dan kemelaratan bagaikan
orang biadab.
12 Orang tanpa-guna ialah seorang
djahat, kepalsuan berkelilinglah adalah
mulutnja.
13 Ia me-ngedjap2kan matanja, berisjarat2 dengan kakinja, ber-alamat2
dengan djarinja.
14 Kebusukan dalam hatinja merantjang
se-waktu2 jang djahat, menimbulkan
pertengkaran.
15 Karena itu tiba2 datanglah
kebinasaannja, se-konjong2
dihantjurkanlah ia dan tak ada
kesembuhan.
16 Enam hal ini bentjilah Jahwe, dan
tudjuh hal adalah kekedjian bagiNja:
17 Mata sombong, lidah bohong, tangan
penumpah-darah tak bersalah,

Amsal 6.18–26
18 hati

18

jang me-rantjang2 rentjana
busuk, kaki jang ber-buru2 menudju
kedjahatan,
19 tukang-bisik kebohongan seperti
saksi dusta, dan penanam selisih antara
saudara.
20 Indahkanlah, anakku, perintah2
bapamu, dan djanganlah kautentang
pengadjaran2 ibumu!
21 Ikatkanlah pada hatimu se-lama2nja,
kalungkanlah pada lehermu!
22 Dalam berdjalanmu ia akan
menuntun engkau, dalam berbaringmu
ia akan mendjagai engkau, dalam
bangunmu ia menjapa engkau.
23 Sebab suatu pelitalah perintah itu,
dan pengadjaran itu suatu tjahaja,
dan djalan kehidupan adalah sebuah
peringatan pentjelaan.
24 Untuk melindungi engkau terhadap
isteri djalang, terhadap lidah litjin
perempuan asing.
25 Djanganlah ingin tjantiknja dalam
hatimu, djangan ia menangkap engkau
dengan bulu matanja!
26 Sebab, biar seorang pelatjur sampai
satu roti-bulat harganja, tetapi wanita

Amsal 6.27–35

19

jang bersuami mengedjar malahan
orang besar.
27 Adakah orang mengambil api dalam
pangkuannja, dan pakaiannja tak
terbakar?
28 Atau adakah orang berdjalan diatas
bara, dan kakinja tiada hangus?
29 Demikian pula, siapa datang kepada
isteri sesamanja, tak terluput dari
hukuman siapa jang menjentuhnja.
30 Tak akan orang ber-kedji2 pada
pentjuri karena ia mentjuri untuk
memenuhi inginnja, sebab ia lapar.
31 Namun apabila ia kedapatan, ia harus
mengganti tudjuh kali lipat, seluruh
harta rumahnja harus diserahkannja.
32 Siapa berdjinah dengan seorang
bini, adalah singkat akal; siapa mau
membunuh diri, berbuatlah demikian!
33 Rugi dan malu diperolehnja, dan
malunja tak akan dihapus.
34 Sebab tjemburu ialah keberangan
prija, dan tak iba-kasihanlah dia pada
hari balas-dendam.
35 Tak atjuhlah ia akan tebusan apapun,
dan ia tak mau, sekalipun engkau
memperbanjak suapannja.

Amsal 7.1–11
1 Anakku,

20

ingatlah akan bitjaraku,
dan perintah2ku simpanlah padamu!
2 Indahkanlah perintah2ku, maka
engkau akan hidup, dan adjaran2ku
laksana bidji matamu!
3 Ikatkanlah pada djari2mu, tulislah
dibatu tulis hatimu!
4 Katakanlah kepada kebidjaksanaan:
engkau saudariku, dan sebutlah
pengertian: sahabatku!
5 Supaja ia mendjagai engkau terhadap
isteri lain, terhadap perempuan asing
jang bitjaranja litjin.
6 Sebab melalui djendela rumahku, dari
kisi2 djendelaku aku melihat keluar,
7 dan aku melihat disana, diantara jang
tak-berpengalaman, kudapati di-tengah2
anak2-muda, seorang muda-belia jang
masih singkat akalnja.
8 Ia berdjalan didjalan, dekat sudutnja,
dan djalan kerumahnjalah diturutnja,
9 di waktu-sendja, dipetang hari, ketika
turunlah malam dan gelap.
10 Lihatlah! seorang perempuan
menghampirinja, berdandan pelatjur,
litjik hatinja,
11 gelisahlah ia dan lintjah, dirumahnja
tak betahlah kakinja.
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Amsal 7.12–21
12 Kadang2

21

ia didjalan, kadang2
dilapangan, dari tiap2 sudut ia
mengintai.
13 Maka dipegangnjalah si-muda itu
dan ditjiumnja, dengan muka biadab
berkatalah ia padanja:
14 "Kurban damai harus
kupersembahkan, hari ini telah
kupenuhi kaulku.
15 Karena itu keluarlah aku hendak
mendjemput engkau, untuk mentjari
wadjahmu: - dan kuketemukanlah
engkau.
16 Seperai telah kuhamparkan diatas
tempat-tidurku, kain-lenan mantjawarna
dari Mesir.
17 Telah kutaburi randjangku dengan
menjan, tjendana dan kulit-manis.
18 Mari kita mabuk asmara sampai pagi,
menikmati pertjintaan bersama-sama!
19 Sebab suamiku tiada dirumah, ia
pergi untuk perdjalanan jang djauh.
20 Sekantung perak didjindjingnja
dalam tangannja, pada bulan-purnama
barulah ia pulang."
21 Ia menggodai dia dengan segenap
godaannja, dengan litjin bibirnja ia
membudjuknja.

Amsal 7.22–8.2
22 Pergilah

22

ia, mengikutinja dalam
kebodohannja, seperti lembu, jang
menudju kepenjembelihan, seperti rusa,
jang lari menudju kedjerat.
23 Sampai suatu anak-panah membelah
hatinja - bagaikan burung, jang
melurus kedjaring, dan tak tahu, bahwa
mengenai hidupnjalah itu.
24 Dan kini, hai anak2, dengarkanlah
aku, dan indahkanlah perkataan
mulutku!
25 Djangan menjesat ke-djalan2njalah
hatimu, djangan menjasar kelorong2nja!
26 Sebab sudah banjaklah, jang gugur,
jang telah diruntuhkannja, dan banjak
pula, jang telah dibunuhnja.
27 Djalan2 menudju pratala ialah
rumahnja, djalan2 jang terdjun
ke-ruang2 maut!
1 Bukankah kebidjaksanaan jang
berseru itu? dan kearifan jang
mengangkat suaranja?
2 Dipermulaan tempat2 jang tinggi
diatas djalan, dipersimpangan djalan ia
berdiri,
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Amsal 8.3–11
3 disamping

23

pintu-gerbang pada djalanmasuk kota, diambang pintu-seketeng ia
berseru lantang:
4 Kepadamu, hai para prija, aku
berseru, dan suaraku ini untuk anak2
manusia:
5 Beladjarlah, kamu pandir, kearifan,
dan jang bodoh2, sadarkanlah hatimu!
6 Dengarkanlah, sebab hal2 jang benar
hendak kukatakan, dan kubukalah
bibirku akan kelurusan.
7 Sebab kebenaran diperenungkan
langitan-mulutku, dan kekedjianlah bagi
bibirku kenakalan!
8 Benarlah segala pertjakapan mulutku,
tak ada didalamnja jang diputarbalikkan
atau berbelit.
9 Semuanja itu tulus bagi jang
memahaminja, dan lurus bagi jang
berpengetahuan.
10 Terimalah tata-tertibku, dan
bukannja perak, dan pengetahuan, lebih
dari emas-terudji!
11 Sebab lebih unggullah
kebidjaksanaan dari manik-manikam,
dan apapun jang diinginkan tak ada jang
mengimbanginja.

Amsal 8.12–21
12 Aku,

24

kebidjaksanaan, berdiam
pada kearifan, dan pengetahuan budi
kuperdapatkan.
13 Ketakutan kepada Jahwe ialah
kebentjian kedjahatan, sombong dan
angkuh dan kelakuan buruk, dan mulut
kedjelekan, aku membentjinja.
14 Padakulah udjar dan hasil baik, akulah
pengertian, padakulah keteguhan!
15 Karena aku maka meradjailah para
radja, dan para penguasa menetapkan
jang benar.
16 Karena aku para pemerintah
memerintah, dan didjundjung tinggilah
para hakim jang adil.
17 Aku mentjintai dia, jang tjinta
padaku, dan jang mentjari aku, akan
menemukan daku.
18 Kekajaan dan kemuliaanlah padaku,
harta tetap dan keadilan.
19 Unggul buahku daripada emas dan
emas-murni, dan hasilku daripada perak
terudji.
20 Didjalan keadilan aku berdjalan,
di-tengah2 lorong hukum,
21 untuk mewariskan pada pentjintaku
milik, dan perbendaharaan mereka
kupenuhkan.

Amsal 8.22–30
22 Jahwe

25

mentjiptakan aku sebagai
pernjataanNja jang pertama, purbakarja
dari pekerdjaanNja dahulukala.
23 Dipurbakala aku telah ditjurahkan,
pada mula2 sebelum permulaan bumi.
24 Tatkala samudera2 belum ada, aku
telah dilahirkan, tatkala belum ada
sumber2 jang kaja dengan air;
25 sebelum gunung2 dialaskanNja,
sebelum bukit2 aku telah dilahirkan.
26 Tatkala Ia belum mendjadikan bumi
dan padang2, dan semesta daratan
benua,
27 tatkala Ia menjiapkan langit,
disanalah aku, tatkala Ia menggaris
tjakerawala diatas permukaan samudera.
28 Tatkala Ia mengukuhkan awan2
diatas sana, tatkala Ia menguatkan
sumber2 samudera.
29 Tatkala Ia menetapkan kepada
laut hukumnja, dan air tak melanggar
perintahnja, tatkala Ia meletakkan alas2
bumi,
30 beradalah aku, mandurNja,
disampingNja, dan adalah aku
kesenanganNja ber-hari2an, ber-main2
dihadapanNja setiap waktu.

Amsal 8.31–9.3
31 Ber-main2

26

aku diatas tjakera
bumiNja, dan kesenanganku pada anak2
manusia.
32 Maka kini, anakku, dengarkanlah
aku, dan bahagialah jang mengindahkan
djalanku!
33 Dengarkanlah nasihat dan djadilah
bidjak, dan djanganlah kamu alpakan!
34 Berbahagialah orang jang
mendengarkan daku, berdjaga
pada pintu2ku ber-hari2an, berkawal
pada djenang2 pintu-gerbangku!
35 Sebab siapa menemukan daku,
menemukan hidup. dan beroleh
perkenanan Jahwe.
36 Tetapi jang tidak mendapat
aku, merugikan dirinja, semua jang
membentji aku, mentjintai maut.
1 Kebidjaksanaan telah
memperdirikan rumahnja, memahat
turusnja tudjuh buah;
2 menjembelih sembelihannja,
mentjampur anggurnja, lagi pula
menjediakan medjanja.
3 Ia menjuruh pelajan2nja ber-seru2
di-tempat2 jang tinggi kota itu.
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Amsal 9.4–12
4 Siapa

27

jang singkat akalnja berbeloklah
kemari, jang masih bodoh berkatalah ia
kepadanja:
5 "Silakan, makan dari rotiku, dan
minumlah dari anggur jang telah
kutjampurkan.
6 Tinggalkanlah kebodohan, maka
hiduplah engkau, dan mengindjak djalan
pengertian.
7 Siapa jang memperingatkan seorang
peng-olok2 memperoleh malu, dan siapa
mentjela si djahat, menodai dirinja.
8 Djangan menegur si peng-olok2, agar
djangan membentji engkau, tjelalah
orang bidjak, dan ia akan mentjintai
engkau.
9 Berilah kepada si bidjak, dan ia akan
bertambah bidjak lagi, adjarlah orang
jang mursid, dan ia akan bertambah
berilmu.
10 Awal kebidjaksanaanlah takut akan
Jahwe, dan mengenal Jang Mahakudus
adalah pengertian.
11 Sebab olehku diperbanjaklah
hari2mu, dan ditambahlah tahun2
hidupmu.
12 Djika engkau bidjaksana, engkau
bidjaksana pulalah bagi dirimu sendiri.

Amsal 9.13–10.3

28

djika engkau meng-olok2, engkau
sendirilah jang menanggungnja!
13 Perempuan bodoh itu kian-kemari,
mem-budjuk2, dan selalu tak tenang.
14 Ia duduk pada pintu rumahnja,
dikursi dekat tempat2 tinggi dikota,
15 untuk memanggil orang jang
melintasi djalan, jang meluruskan
djalannja.
16 Siapa jang bodoh berbeloklah kemari,
jang masih singkat akalnja berkatalah ia
padanja:
17 "Air tjurian adalah manis, dan roti
jang di-sembunji2kan adalah lezat."
18 Dan orang tak tahu, bahwa
bajang2lah ada disana, didalam tubir
pratalalah para tamunja.
1 Amsal Sulaiman, Anak jang
bidjak menjukakan bapanja,
tetapi anak bodoh adalah kedukaan
ibunja.
2 Tak bermanfaatlah harta ketidakadilan, tetapi keadilan menjelamatkan
dari maut.
3 Tidaklah Jahwe membiarkan lapar
orang mursid, tetapi hawanafsu si
durhaka ditentangNja.

10

Amsal 10.4–12
4 Kemelaratanlah

29

jang dibawa tangan
malas, tetapi tangan orang2 radjin
membawa kekajaan.
5 Siapa menuai dimusim panas, adalah
orang arif, siapa tidur dimusim panen,
adalah orang jang memalukan.
6 Berkah atas kepala orang mursid,
tetapi mulut orang2 djahat mengandung
ketidak-adilan.
7 Kenangan orang mursid membawa
berkah, tetapi nama orang2 djahat
dimakan ulat.
8 Siapa jang bidjak hatinja
mengindahkan perintah2, tetapi
jang pandir bibir, ter-indjak2.
9 Siapa berdjalan lurus, berdjalan
aman, tetapi jang ber-liku2 djalannja,
ketahuan.
10 Siapa memedjamkan mata,
menjebabkan duka, tetapi jang pandir
bibir, ter-indjak2
11 Sumber kehidupanlah mulut si
mursid, tetapi mulut orang2 djahat
mengandung ketidak-adilan.
12 Bentji menimbulkan pertengkaran,
tetapi tjinta menudungi segala
kesalahan.

Amsal 10.13–21
13 Pada

30

bibir si arif terdapat
kebidjaksanaan, tetapi tjemeti
untuk punggung si singkat akal.
14 Orang2 bidjaksana menguntji
pengetahuan, tetapi mulut si pandir
adalah kebinasaan jang mengantjam.
15 Harta si kaja adalah kota jang
diperkuat, kebinasaan si miskin adalah
kemiskinannja.
16 Upah kerdja si mursid membawa
kehidup, penghasilan si djahat menudju
kedosa.
17 Siapa jang menghiraukan tertib,
tetaplah hidupnja, barang siapa
mengabaikan teguran, tersesatlah.
18 Siapa menjembunjikan bentji,
bibirnja dusta. dan siapa menjebar
fitnah, ia seorang pandir.
19 Dalam banjak kata tak akan terluang
kesalahan, tetapi siapa mengendalikan
bibirnja, ariflah ia.
20 Perak terudjilah lidah si mursid, hati
orang2 djahat adalah remeh.
21 Bibir si mursid membimbing banjak
orang, tetapi orang2 pandir oleh
kesingkatan akalnja akan mati.

Amsal 10.22–30
22 Berkah
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Jahwe, - itulah jang
memperkaja, dan tanpa disertai dengan
susahpajah.
23 Alasan tertawa-senang bagi si
pandir adalah perbuatan kedji, tetapi
kebidjaksanaanlah itu bagi jang
berpengertian.
24 Jang ditakuti si djahat, itu
menimpanja, tetapi keinginan si mursid
terpenuhi.
25 Djika taufan telah berlalu, lenjaplah
si djahat, tetapi si mursid adalah
pondamen abadi.
26 Seperti tjuka bagi gigi dan seperti
asap bagi mata, demikianlah si pemalas
bagi penjuruhnja.
27 Ketakutan kepada Jahwe menambah
hari, tetapi tahun2 si djahat adalah
pendek.
28 Pengharapan para mursid membuat
gembira, tetapi keinginan orang2 djahat
akan lenjap.
29 Benteng bagi jang lurus ialah djalan
Jahwe, tetapi keruntuhanlah bagi para
pendjahat.
30 Orang mursid tak akan gontjang
se-lama2nja, tetapi orang2 djahat tak
akan menetap di Tanah

Amsal 10.31–11.7
31 Mulut
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si mursid menumbuhkan
kebidjaksanaan, tetapi lidah jang
durhaka ditjabut.
32 Bibir si mursid mentjari jang
menjenangkan, tetapi mulut si djahat
suka jang djelek2.
1 Timbangan palsu kekedjian bagi
Jahwe, batu-timbang jang utuh
berkenan padaNja.
2 Datang tjandang, datang djuga
malu, tetapi pada si rendah terdapat
kebidjaksanaan.
3 Ketulusan mereka membimbing
orang2 jang djudjur, sedang ketjulasan
orang2 jang tak setia membinasakannja.
4 Tak bergunalah kekajaan pada
hari kemurkaan, tetapi keadilan
menjelamatkan dari maut.
5 Kemursidan para tulus hati meratakan
djalannja, tetapi karena kedjahatannja
binasalah si djahat.
6 Kemursidan orang2 djudjur
menjelamatkan mereka, tetapi
karena hawanafsunja orang2 tak-setia
terdjebak.
7 Disaat matinja orang djahat, tamatlah
harapannja, tetapi pengharapan orang2
setia adalah abadi.
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Amsal 11.8–16
8 Orang
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mursid diluputkan dari petaka,
dan mendudukilah si djahat tempatnja.
9 Dengan mulutnja si durdjana
membunuh sesamanja, tetapi karena
pengertian para mursid diselamatkan.
10 Karena kesedjahteraan para mursid,
bersukatjitalah kota, tetapi dengan
binasanja orang2 djahat riuhlah keriaan.
11 Karena berkah orang2 djudjur
berkembanglah kota, tetapi karena
mulut orang2 djahat dileburlah ia.
12 Siapa menghina sesamanja, singkat
akalnja, tetapi orang jang arif berdiam.
13 Siapa berlaku setjara pengumpat,
membuka rahasia, tetapi orang jang
terpertjaja wataknja merahasiakannja.
14 Kalau tak ada pimpinan, runtuhlah
bangsa, dan keselamatan terletak pada
banjak penasihat jang baik.
15 Tjelakalah djika seorang mendjadi
pendjamin orang lain, tetapi siapa
enggan bertampar tangan, tenteramlah
ia.
16 Wanita djelita beroleh hormat, tetapi
orang2 tukang-paksa memperoleh
kekajaan.

Amsal 11.17–25
17 Orang
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jang tulus-ichlas, baik untuk
dirinja, tetapi orang jang kedjam
menjusahkan diri sendiri.
18 Orang djahat memperoleh
keuntungan tipuan, tetapi siapa
menebarkan keadilan, gandjaran jang
awet.
19 Siapa berkukuh dalam keadilan,
mentjapai hidup, siapa mengedjar
kedjahatan, mentjari kematiannja.
20 Kekedjian bagi Jahwelah jang
bengkok hatinja, tetapi berkenan
padaNja orang2 jang tanpa tjela lakunja.
21 Tanggunglah! tak lepas hukumanlah
si djahat, tetapi keturunan orang2
mursid akan terluput.
22 Gelang emas dihidung babi, itulah
wanita tjantik tanpa rasa-susila.
23 Jang diinginkan si mursid, pastilah
jang se-baik2nja, harapan orang2
djahat, ialah murka.
24 Jang satu penderma, tetapi semakin
kaja djuga, jang lain penghemat terlalu
namun mendjadi miskin.
25 Siapa suka memberkati, akan
menikmati, dan siapa memberi minum,
akan diberi minum.

Amsal 11.26–12.3
26 Siapa
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menahan gandum, dikutukilah
ia oleh orang2, tetapi berkah diatas
kepala jang mendjualnja.
27 Siapa mengusahakan jang baik,
ia mentjari perkenanan, dan siapa
mengedjar djahat, akan terkenai
olehnja.
28 Siapa pertjaja kepada kekajaannja,
ia akan runtuh, tetapi seperti daun2lah
para mursid bertumbuh.
29 Siapa membuat rumahnja tak
terhampiri, akan memungut angin, dan
djadi budaklah si bodoh bagi jang arif
hatinja.
30 Buah keadilan ialah pohon kehidupan,
tetapi kelaliman menggentas hidup.
31 Lihatlah, orang mursid dibumi
mendapat balasannja, betapa pula orang
djahat dan orang jang berdosa!
1 Siapa pentjinta nasihat, djuga
pentjinta pengetahuan. dan
pembentji peringatan adalah bodoh.
2 Orang baik beroleh perkenanan
dari Jahwe, tetapi tukang-ber-pura2
dihukumNja.
3 Takkan tertahanlah orang dalam
kedjahatan, sedang akar orang2 mursid
tak tergojangkan.
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Amsal 12.4–12
4 Wanita
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teguh adalah makota
suaminja, tetapi jang bertabiat kedji
adalah kebusukan dalam tulang2nja.
5 Pikiran orang2 mursid tertudju
kehukum sadja, tetapi tuntunan orang
djahat adalah tipu-muslihat.
6 Perkataan orang2 djahat ialah
mengintai darah, tetapi mulut orang2
djudjur akan menjelamatkannja.
7 Orang2 djahat runtuh, dan lenjaplah
sudah, tetapi rumah orang2 mursid tetap
tegak.
8 Sekadar kearifannja dipudjilah orang,
tetapi siapa katjau hatinja mendjadi
terhina.
9 Baik djadi orang rendah, tetapi ada
pelajan padanja, dari pada terkemuka,
tetapi kekurangan makanan.
10 Orang mursid mengenal bahkan
keinginan ternaknja, tetapi tabiat orang2
djahat adalah bengis.
11 Orang pengolah tanahnja berlimpah
makanannja, tetapi pengedjar ke-sia2an
adalah singkat akalnja.
12 Nafsu djahat adalah perangkap
orang2 djahat, tetapi akar para mursid
berbuah.

Amsal 12.13–21
13 Dalam
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pemberontakan bibirlah
terdjeratnja si djahat, tetapi orang
mursid menjelamatkan dirinja dari
kesukaran.
14 Dengan buah-hasil mulutnja setiap
orang berkenjang-harta, dan gandjaran
tangan manusia kembalilah kepadanja.
15 Djalan si bodoh, lurus dimata sendiri,
tetapi jang mendengarkan nasihat
adalah bidjaksana.
16 Si bodoh segera menjatakan
marahnja, tetapi orang tjerdik
menjembunjikan penghinaan.
17 Orang jang boleh dipertjaja
menjaksikan menurut kebenaran, tetapi
saksi dusta menjatakan kebohongan.
18 Orang tanpa-pikir omongnja seperti
tusukan pedang, tetapi lidah orang2
bidjak menjembuhkan.
19 Jang suka kebenaran, bertahan
selamanja, tetapi sekedjap mata
sadjalah lidah jang dusta.
20 Tipu-muslihatlah dihati perantjang
kedjahatan, tetapi pada pengandjur
manfaat adalah sukatjita.
21 Takkan menimpa si mursidlah
kedjahatan apapun, tetapi orang2 djahat
penuh malapetaka.

Amsal 12.22–13.2
22 Suatu
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kekedjian bagi Jahwelah lidah
jang dusta, tetapi akan orang2 jang
bertindak benar Ia berkenan.
23 Orang tjerdik menjembunjikan
pengetahuan, tetapi hati orang2 pandir
meriakkan kebebalan.
24 Tangan orang radjin akan
memerintah, tetapi jang malas
harus melakukan kerdja-radja.
25 Dukanestapa dihati manusia
mengelukannja, tetapi satu perkataan
baik meriangkan hatinja.
26 Orang djudjur mengawasi tanahpenggembalaannja, tetapi orang2 djahat
menempuh djalan kesesatan.
27 Kelembaman takkan memanggang
buruannja, tetapi manusia jang radjin
memiliki harta berharga.
28 Didjalan keadilan terdapatlah hidup,
tetapi djalan kedurhakaan menudju
kemaut.
1 Anak kebidjaksanaan adalah
siasat bapanja, tetapi peng-olok2
tak mendengarkan makian.
2 Dari buah mulutnja sendiri manusia
mengenjam jang baik, tetapi nafsu
orang2 jang tjedera adalah kelaliman.
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Amsal 13.3–11
3 Siapa
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mengamati mulutnja, mendjaga
njawanja, tetapi siapa mengangakan
bibirnja, bentjanalah mengantjamnja.
4 Ingin, tetapi sia2lah djiwa si pemalas,
sedang keinginan orang2 radjin dipenuhi
dengan bertumpah-ruah.
5 Akan bahasa dusta bentjilah si mursid,
sedang orang djahat berlaku kedji dan
biadab.
6 Keadilan melindungi kelurusan djalan,
tetapi kedjahatan meruntuhkan si
pendosa.
7 Ada orang jang berlagak-kaja,
walaupun tak punja apa2, tetapi ada
jang semu miskin, namun ia berharta.
8 Uang tebusan untuk hidup manusialah
kekajaannja, tetapi si miskin tak
mendengarkan makian.
9 Terang orang2 adil memantjarlah,
tetapi pelita orang2 djahat padam.
10 Karena angkaranja si biadab
menimbulkan pertengkaran, tetapi pada
mereka jang saling menerima nasihat
ada kebidjaksanaan.
11 Kekajaan jang ter-gesa2 berkurang
lagi, tetapi jang mengumpulkan
ber-dikit2 semakin kaja.

Amsal 13.12–20
12 Harapan
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jang di-tunda2 menjakitkan
hati, tetapi suatu pohon kehidupanlah
harapan jang terpenuhi.
13 Siapa menghinakan perintah,
akan menanggung dendanja, tetapi
siapa takut perintah, akan mendapat
gandjarannja.
14 Pengadjaran orang banjak, sumber
kehidupan, untuk menghindarkan djerat
maut.
15 Kearifan melahirkan kerelaan, tetapi
tingkah orang2 durdjana, kebinasaan
mereka.
16 Orang tjerdik melakukan se-gala2nja
dengan pengertian, tetapi orang pandir
memamerkan kebebalan.
17 Pesuruh djahat meruntuhkan, tetapi
utusan setiawan adalah kesembuhan.
18 Miskin dan malu pada penghina
nasihat, jang mengindahkan teguran,
dihormat.
19 Keinginan jang terpenuhi,
kebahagiaan bagi djiwa, tetapi
mendjauhi jang djahat adalah kengerian
bagi si pandir.
20 Siapa bergaul dengan para bidjak,
mendjadi bidjak, tetapi siapa bertjampur

Amsal 13.21–14.3
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dengan orang2 pandir, buruklah
kedjadiannja.
21 Jang djahat mengedjar para pendosa,
tetapi orang2 mursid dibalas kebaikan.
22 Orang baik memberi warisan kepada
anak-turunnja, tetapi untuk si mursidlah
harta pendosa disimpan.
23 Redjeki berlimpah diberikan tanahpembukaan orang2 terkemuka, tetapi
banjaklah terhilang sebab tak adanja
ketertiban.
24 Siapa jang menjajangkan tjambuk,
membentji anaknja, tetapi siapa
mentjintainja menjakitinja dengan
tepatnja.
25 Orang jang mursid makanpun sampai
kenjang, tetapi perut orang2 djahat
serba kurang.
1 Jang bidjak diantara kaum
wanita membangun rumahnja,
tetapi kebodohan dengan tangan sendiri
merobohkannja.
2 Siapa berdjalan dalam lurus, takut
kepada Jahwe, siapa menempuh djalan
bengkok, menghinaNja.
3 Dalam mulut orang2 bodoh letak
tongkat ketjongkakan, tetapi bibir para
bidjak hendaknja kamu indahkan.
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Amsal 14.4–13
4 Dimana
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tak ada lembunja, kosonglah
pemakanannja, tetapi banjaklah hasil,
berkat tenaga lembu-djantan.
5 Saksi djudjur takkan berdusta, tetapi
kebohongan dikeluarkan saksi dusta.
6 Si pengolok mentjari kebidjaksanaan,
tetapi tak didapatinja, tetapi bagi jang
arif mudahlah pengetahuan.
7 Hindarilah orang jang pandir, sebab
takkan kenallah engkau bibir arif.
8 Kebidjaksanaan orang arif
mengenalkan djalannja, tetapi
kebebalan si bodoh memperdajakan.
9 Orang2 tongong ditertawakan kurban
kesalahan, tetapi dikalangan orang2
djudjur itu perkenanan.
10 Hati mengenal kepedihannja
sendiri, dan dalam sukatjitanjapun tak
ikut-tjampurlah orang lain.
11 Rumah orang2 djahat akan hantjurlebur, tetapi kemah orang2 djudjur akan
bertunas.
12 Kadang2 djalan membudjur didepan
seseorang, tetapi kesudahannja adalah
djalan kemaut.
13 Bahkan dalam tertawapun hati
merasa pedih, dan achir sukatjita adalah
duka-nestapa.

Amsal 14.14–22
14 Karena
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djalan2njalah penuhkenjang rasanja hati chianat, tetapi
orang baikpun kenjang pula karena
pekerdjaan2nja.
15 Si bebal pertjaja kepada setiap
kata, tetapi orang tjerdik menindjau
langkah2nja.
16 Orang bidjak chawatir dan mendjauhi
jang djahat, tetapi orang pandir
marahlah, lalu menjangka dirinja aman.
17 Orang jang panas hati melakukan
hal2 jang bodoh, tetapi orang jang
berbudi diluhurkan.
18 Kebodohan dimiliki orang2 pandir,
tetapi orang2 tjerdik bermahkota
pengetahuan.
19 Bungkuklah orang2 djelek dimuka
orang2 baik, dan orang djahat pada
pintu orang mursid.
20 Bahkan dikalangannjapun si miskin
dibentji, tetapi sahabat2 orang jang kaja
banjak sekali.
21 Siapa menghina sesamanja, berdosa,
tetapi siapa mengasihani orang2 miskin,
bahagialah dia.
22 Tak sesatkah mereka jang
merentjanakan djahat? tetapi kerelaan

Amsal 14.23–30
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dan kesetiaanlah bagi orang2 jang
menghendaki jang baik.
23 Setiap djerih-pajah berarti
keuntungan, tetapi bitjara kosong
hanjalah membawa papa.
24 Mahkota para bidjaksana adalah
ketjerdikan mereka, tetapi kebebalan
orang2 pandir ialah keagungannja.
25 Penjelamat njawalah saksi jang
terpertjaja, tetapi tukang berbisik dusta,
menipu.
26 Dalam takut kepada Jahwe terletak
kepertjajaan jang kuat, dan bagi
anak2Nja merupakan pernaungan.
27 Takut kepada Jahwe adalah sumber
kehidupan, untuk menghindari djerat2
maut.
28 Dalam djumlah besar rakjatnjalah
kemuliaan radja, dan karena kekurangan
kaum binasalah seorang baginda.
29 Siapa sabar hati, kaja pengertian,
tetapi orang jang panas hati
menundjukkan kebebalannja.
30 Hidup bagi si ragalah hati
pemurah, tetapi busuk dalam tulanglah
kedengkian.

Amsal 14.31–15.4
31 Siapa
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menindas si miskin, menghina
Pentjiptanja, siapa mengindahkan si
papa, memuliakan Dia.
32 Karena keburukannja orang djahat
binasa, tetapi malahan dengan matinja,
orang mursid aman rasanja.
33 Dalam hati orang jang arif
bersemajamlah kebidjaksanaan,
tetapi dalam djantung orang2 pandir
ditindaslah ia.
34 Keadilan mengagungkan suatu
bangsa, tetapi penghinaan kaum2 ialah
dosa.
35 Perkenanan radja kepada abdi jang
arif, tetapi murkanja turun atas jang
buruk.
1 Djawaban ramah meredakan
kemarahan, tetapi perkataan
pahit menimbulkan amarah.
2 Lidah para bidjak bertutur
pengetahuan, tetapi mulut orang2
pandir membualkan kebebalan.
3 Disegala tempatlah mata Jahwe,
mengawasi orang2 jang djahat dan jang
baik.
4 Kemanisan lidah adalah pohon
kehidupan, tetapi kata2 jang ber-putar2
melukai perasaan.
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Amsal 15.5–13
5 Orang
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bodoh menghinakan siasat
bapanja, tetapi siapa mengindahkan
peringatan, berbudi.
6 Rumah orang mursid, kekajaan agung,
tetapi karena persediaan, orang2 djahat
tiada terhampiri,
7 Bibir para bidjak menaburkan
pengetahuan, tetapi hati orang2 pandir
tidaklah lurus.
8 Kurban orang2 djahat suatu kengerian
bagi Jahwe, tetapi doa orang2 djudjurlah
perkenananNja.
9 Kekedjianlah bagi Jahwe djalan orang
djahat, tetapi siapa mengedjar keadilan,
ditjintaiNja.
10 Siksaan buruk bagi orang jang
meninggalkan djalan lurus. siapa
membentji teguran, haruslah mati.
11 Pratala dan alam-arwah terbukalah
bagi Jahwe, betapa pula hati anak-anak
manusia!
12 Si pengolok tak suka akan jang
menegur dia, kepada para bidjakpun ia
tak pergi.
13 Hati girang meriangkan roman-muka,
tetapi karena duka-nestapa, murunglah
hati.

Amsal 15.14–22
14 Hati
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orang bidjak mengedjar
pengetahuan, tetapi mulut orang pandir
men-tjari2 kebebalan.
15 Segala harinja buruklah bagi orang2
sial, tetapi bagi para jang berhati
senang, pestalah selalu.
16 Lebih baik sedikit besertakan takut
kepada Jahwe, daripada harta banjak
jang diiringi penjesalan.
17 Lebih baik satu hidangan sajuran
besertakan tjinta, daripada lembu
tambun, jang diiringkan bentji.
18 Orang jang lekas panas hati
menimbulkan pertengkaran, tetapi
orang jang sabar hati menenangkan
pertjektjokan.
19 Djalan si pemalas laksana pagar duri,
tetapi djalanan orang2 jang djudjur telah
diratakan.
20 Anak bidjak membahagiakan
bapanja, tetapi orang jang pandir
menghina ibunja.
21 Kebodohan menggirangkan orang
jang singkat akal, tetapi orang jang arif
berdjalan lurus.
22 Gagallah rentjana2, dimana tak ada
timbang- menimbang, tetapi dimana

Amsal 15.23–30
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banjak terdapat penasihat, berhasillah
itu.
23 Ada kegirangan bagi manusia dalam
djawaban mulutnja, dan satu kata pada
waktunja, betapa baiknja!
24 Djalanan kehidupan jang keataslah
bagi orang arif, untuk menghindari
pratala dibawah sana.
25 Rumah orang2 sombong dibongkarlah
oleh Jahwe, tetapi sempadan seorang
djanda diperkokohNja.
26 Kengerianlah bagi Jahwe rentjana2
djahat, tetapi murnilah pertjakapan jang
manis.
27 Bertjelakalah rumahnja, siapa jang
beruntung besar, tetapi siapa membentji
hadiah2, akan hidup.
28 Hati orang mursid me-nimbang2 bila
ia mendjawab, tetapi mulut orang djahat
membualkan kedjahatan.
29 Djauhlah Jahwe dari orang2
jang djahat, tetapi doa para mursid
didengarkanNja.
30 Mata jang ber-sinar2 menjukakan
hati, kabar jang gembira membaikkan
tulang2.

Amsal 15.31–16.6
31 Telinga,
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jang mendengarkan
peringatan keselamatan, diantara
orang2 bidjaklah tinggalnja.
32 Siapa menolak nasihat, mengalpakan
dirinja, tetapi siapa mendengarkan
peringatan, beroleh akal-budi.
33 Ketakutan kepada Jahwe adalah
aturan-tertib jang bidjak, dan
kerendahan hati mendahului hormat.
1 Pada manusialah penimbang2
hati, tetapi dari Jahwe djawaban
si lidah.
2 Tingkah-laku manusia murni dimata
sendiri, tetapi jang mengudji roh2nja
adalah Jahwe.
3 Serahkanlah kepada Jahwe
pekerdjaanmu, maka berhasillah
rentjana2mu.
4 Segala sesuatu didjadikan oleh Jahwe
untuk tudjuannja, pun pula jang djahat
untuk hari malapetaka.
5 Kengerianlah bagi Jahwe setiap orang
jang tinggi hati, pastilah ia takkan
terluput dari hukuman.
6 Karena kerelaan dan kesetiaan
dipulihkan salah, dan karena ketakutan
kepada Jahwe kedjahatan.
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Amsal 16.7–15
7 Bila
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berkenan pada Jahwe tingkahlaku
manusia, musuh2njapun akan
didamaikanNja dengan dia.
8 Lebih baiklah sedikit disertai keadilan,
daripada penghasilan besar dengan
ketidak-adilan.
9 Hati manusia me-nimbang2
djalan2nja, tetapi Jahwe membimbing
langkahnja.
10 Keputusan Allahlah jang letak dibibir
radja, dalam keputusannja itu tak
melesetlah mulutnja.
11 Neratja dan timbangan jang benar
dari Jahwe, karjaNjalah sekalian
mata-timbangan.
12 Kengerian bagi radja2lah perbuatan2
djahat, sebab berkat keadilan suatu
tachta berkukuh-kuat.
13 Kesukaan bagi radjalah bibir2 jang
djudjur, dan tutur orang jang lurus
disukainja.
14 Amarah radja, pesuruh kematian,
tetapi orang jang bidjak meredakannja.
15 Dalam sinar wadjah radjalah
kehidupan, dan perkenanannja laksana
mega-mendung musim-semi.

Amsal 16.16–24
16 Beroleh
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kebidjaksanaan, betapa lebih
baik daripada emas, beroleh pengertian
lebih berharga daripada perak.
17 Djalan orang2 djudjur jaitu mendjauhi
jang djahat, melindungi dirinjalah, siapa
mengawasi djalannja.
18 Dahulu dari keruntuhan ialah
kesombongan, dan sebelum tergelintjuh,
dahululah keangkuhan hati.
19 Lebih baik rendah hati bersama
orang2 hina-dina, daripada membagi
rampasan dengan orang2 jang tjongkak.
20 Siapa mengindahkan nasihat, akan
baik djadinja, dan siapa pertjaja kepada
Jahwe, bahagialah ia.
21 Siapa bidjaksana hatinja, disebut
arif, dan kemanisan bibir menambah
pengadjaran.
22 Suatu sumber kehidupanlah akal
itu bagi pemilik2nja, dan siksa orang2
bodohlah kebodohannja.
23 Hati si bidjak membuat bidjak
mulutnja, dan menambah diatas bibirnja
pengadjaran.
24 Madu-lebahlah tutur jang manis,
sedap bagi djiwa dan obat bagi tulang2.

Amsal 16.25–17.1
25 Kadang2

52

djalan membudjur didepan
seseorang, tetapi kesudahannja adalah
djalan ke-maut.
26 Kelaparan pekerdja bekerdjalah
baginja, sebab mendesaknjalah
mulutnja.
27 Orang durdjana menggali kedjahatan,
dibibirnja ada seperti api jang
menghanguskan.
28 Orang keroh menimbulkan pertikaian,
dan pemfitnah mengerakkan sahabat
karib.
29 Orang se-wenang2 membudjuk
sesamanja, dan membawanja kedjalanan
jang tak baik adanja.
30 Siapa berpedjam-mata, merantjang
tipudaja, siapa memampatkan bibirnja,
sudah selesailah kedjahatannja.
31 Mahkota mulialah uban itu, didjalan
kemursidan diperolehlah itu.
32 Lebih baik orang sabar-hati daripada
pahlawan perang, dan siapa menguasai
diri melebihi pengrebut kota.
33 Buah undi dibuang dipantjung, tetapi
dari Jahwelah keputusannja.
1 Lebih baik sepotong roti kering,
dan ketenteraman besertanja,

17

Amsal 17.2–9
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daripada rumah penuh kurban,
besertakan pertengkaran.
2 Budak arif akan berkuasa atas anak
jang kedji, dan bersama saudara2nja
akan beroleh warisan.
3 Kui untuk perak, perapian untuk
emas, tetapi Jahwe mengudji hati.
4 Si pendjahat memperhatikan bibir
djahat, tipu-busuk mendengarkan tutur
jang merusak.
5 Siapa meng-olok2 si miskin,
menistakan Pentjiptanja siapa bersuka
atas ketjelakaan, takkan terluput dari
hukuman.
6 Mahkota orang2 tua adalah turun2nja,
dan kebanggaan anak-tjutju adalah
leluhur mereka.
7 Untuk seorang pandir tak serasilah
tutur jang luhur2, lebih tak pantas lagi
bibir dusta bagi bangsawan.
8 Tjintamanilah sogokan itu dimata jang
memberinja, kemana djuga ia pergi,
berhasillah ia.
9 Siapa menutupi kesalahan,
mengusahakan tjinta, tetapi siapa
jang menuturkan perkara, mengerakkan
sahabat karib.

Amsal 17.10–18
10 Lebih
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berpengaruhlah teguran atas
orang arif, daripada seratus kali pukulan
kepada orang pandir.
11 Hanja pendurhakaanlah jang ditjari
si djahat, tetapi utusan jang kedjam
didatangkan kepadanja.
12 Hadapilah induk-beruang jang
terampas anaknja, tetapi djangan si
pandir dengan kebebalannja.
13 Siapa membalas djahat atas
kebaikan, takkan pergi lagilah jang
djahat dari rumahnja.
14 Membuat air mengalirlah orang jang
memulai pertengkaran, karena itu,
sebelum tjektjok mendjadi, hentikanlah.
15 Siapa membebaskan si salah dan
siapa menghukum si benar, kengerian
bagi Jahwelah kedua-duanja.
16 Apa guna uang-bajaran ditangan
orang pandir, untuk membeli
kebidjaksanaan, sedang akalpun
tak punja?
17 Senantiasa sahabat itu tjinta, dan
sebagai saudara dalam kesukaranlah ia
dilahirkan.
18 Manusia singkat-akallah jang
bertampar tangan, dan jang mendjadi
tanggungan bagi sesamanja.

Amsal 17.19–27
19 Siapa
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jang tjinta kepada
pertengkaran, tjinta kepada dosa,
siapa membuat terlampau besar
pintunja, mentjari keruntuhan.
20 Siapa busuk-hati, tak beroleh jang
baik, dan siapa ber-liku2 lidahnja, ia
djatuh dalam petaka.
21 Siapa beranak seorang pandir,
mendapat sedih karenanja, dan tak
bergembiralah bapa seorang bebal.
22 Hati riang menggembirakan wadjah,
tetapi kemurungan mengeringkan
tulang2.
23 Sogokan dari pantjungpun orang
djahat menerimanja, untuk memutarbalikkan djalanan hukum.
24 Didepan mata si arif tetaplah
kebidjaksanaan, tetapi mata si pandir
melajang sampai keudjung bumi.
25 Makan hati bapanjalah anak jang
pandir, menjebabkan sedih bagi dia jang
melahirkannja.
26 Mendjatuhkan denda pada orang
mursidpun telah tak baik, betapa pula
memukul orang bangsawan sungguh
melampaui batas!
27 Siapa tjermat akan tjakapnja, ia
mengenal pengetahuan, dan siapa

Amsal 17.28–18.8
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berkepala dingin, ialah orang jang
berbudi.
28 Bahkan si bodoh, kalau ia diam sadja,
mungkin disangka bidjak, kalau ia tutup
bibir sadja, dapat dibilang arif.
1 Orang jang tersisihkan, mentjari
dalih, dengan segala dajanja ia
lalu meledak.
2 Tak sukalah si pandir akan pengertian,
tetapi sukanja memperlihatkan hatinja.
3 Bila datang djahat, datang pula
kehinaan, dan beserta kekedjian,
datangpun tjertjaan.
4 Air dalamlah perkataan mulut
orang, sungai membuallah ia, sumber
kebidjaksanaan.
5 Berpihak pada jang salah adalah tak
baik, djuga menolak jang benar dalam
pengadilan.
6 Tutur si pandir menimbulkan
pertengkaran, mulutnja berseru akan
pukulan.
7 Mulut si pandir, petaka baginja,
bibirnja, djerat bagi njawanja.
8 Perkataan pengumpat bagaikan
sedap2an, dan itu amblas sadja
keruang-dalam tubuhnja.

18

Amsal 18.9–17
9 Barang
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siapa alpa dalam
pekerdjaannja, sudah saudaralah
ia tukang2 perusak.
10 Benteng kokohlah nama Jahwe,
kepadanja mengungsi si mursid, dan
amanlah ia.
11 Milik orang kaja, baginja kota jang
diperkuat, dan laksana tembok tinggilah
- dalam chajalnja.
12 Sebelum robohnja hati manusia
penuh keangkuhan, tetapi sebelum
hormat, kerendahan hati dahulu.
13 Bila seseorang mendjawab, sebelum
ia mendengarkan, kebodohan itu baginja
dan hal jang memalukan.
14 Semangat manusia membuatnja
menanggung sakitnja, tetapi djiwa
murung, siapakah dapat menghiburnja?
15 Hati orang arif memperoleh
pengetahuan, dan telinga para bidjak
mentjari pengetahuan.
16 Sumbangan orang memberikan
keleluasan kepadanja, dan kehadapan
orang2 besar mengantarkannja.
17 Benar adalah pada jang terdahulu
dalam pembelaan perkaranja, tetapi lalu
tampillah lawannja, dan menjelidikinja.

Amsal 18.18–19.2
18 Buah
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undi mengachiri pertikaian2,
bahkan orang2 kuasapun dipisahkannja.
19 Saudara jang diperlakukan-salah,
lebih dari kota jang diperkuat, dan
pertengkaran bagaikan palang-pintu
benteng.
20 Dengan buah mulutnja orang
membuat-kenjang tubuhnja, dengan
hasil bibirnja ia kenjang.
21 Mati dan hidup didalam kuasa lidah
adanja, dan siapa jang menjukainja,
mengenjam pula buahnja.
22 Siapa beroleh isteri, beroleh sesuatu
jang baik, dan mendapat kerelaan dari
Jahwe.
23 Bermohonlah meminta si miskin,
tetapi si kaja-raja mendjawabnja bengis.
24 Setengah sahabat ada jang
meruntuhkan, tetapi ada djuga petjinta
jang lebih setiawan daripada saudara.
1 Lebih baik seorang miskin jang
djalannja utuh-murni, daripada
orang jang bibirnja belah, ia itu pandir!
2 Djuga dengan tiada hukumanpun
hawa-nafsu itu tak baik, apalagi bila
orang sudah ter-gesa2 dengan kakinja,
ia bersalah.
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Amsal 19.3–11
3 Kebodohan
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manusia membusukkan
djalannja, namun begitu kepada Jahwe
marahlah hatinja.
4 Kekajaan memperlipatgandakan
kawan, sedang si miskin, - bahkan
temannja mendjauhinja.
5 Saksi dusta tak terluput dari
hukuman, dan siapa berbisik bohong,
takkan terlepas.
6 Banjak orang mendjilat terhadap jang
terkemuka, dan setiap orang sahabatlah
orang pemurah.
7 Sekalian saudara si miskinpun
membentjinja, betapa pula kawan2nja
mendjauhi dia; ia mengedjar perkataan,
tetapi tiada.
8 Siapa beroleh akal-budi, mentjintai
dirinja sendiri, siapa simpan pengertian,
memperoleh jang baik.
9 Saksi dusta tak terluput dari hukuman,
dan siapa berbisik bohong, binasa.
10 Tak lajaklah bagi si pandir bermewah2, lebih2 bagi seorang hamba
memerintah para pangeran.
11 Akal-budi manusia membuatnja
pandjang hati, dan mendjadi
kehormatannjalah, tak menghiraukan
kesalahan.

Amsal 19.12–20
12 Bagaikan
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deraman singalah amarah
seorang radja tetapi laksana embun
dirumput hidjaulah karunianja.
13 Tjelaka bagi bapanja anak jang
bodoh, dan botjor jang meneteslah
tjektjok perempuan.
14 Rumah dan harta adalah pusaka
nenek-mojang, tetapi dari Jahwe
datangnja isteri arif.
15 Malas mendatangkan tidur lelap, dan
orang lengah harus menanggung lapar.
16 Siapa jang memelihara perintah2,
memelihara diri sendiri, tetapi siapa jang
menghinakan djalanNja, akan mati.
17 Kepada Jahwe memindjamkan siapa
jang mengasihani si miskin, dan Dialah
jang akan menggandjarnja.
18 Siksalah anakmu, selama masih ada
harapan, tetapi djangan berlebihanlah
menjiksanja itu.
19 Siapa teramat marah mesti
menanggung dendanja, bahkan hendak
kautolong, malahan kauperhebat lagi.
20 Dengarkanlah nasihat, dan terimalah
peringatan, agar engkau djadi bidjak
pada waktu tamatmu.

Amsal 19.21–20.1
21 Banjaklah
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timbang-menimbang
dalam hati tetapi keputusan Jahwelah
jang tetap.
22 Nafsu manusia itulah keaibannja,
tetapi lebih baik miskin daripada dusta.
23 Takut kepada Jahwe menudju
kehidup, kenjang2 bermalamnja tanpa
kedatangan bentjana.
24 Kalaupun pemalas telah
mentjelupkan tangannja kedalam
pinggan, belum djuga ia sampai
mengembalikannja kemulutnja.
25 Bila si pengolok kaupukul, maka
orang bebal djadi bidjak, dan bila si arif
ditegur, mendapatlah ia pengertian.
26 Siapa menganiaja bapanja, mengusir
ibunja, anak hinalah ia dan kedji.
27 Bila engkau, anakku, berhenti
mendengarkan nasihat, maka sesatlah
engkau dari perkataan2 jang bidjak.
28 Saksi djahat mentjemoohkan hukum,
mulut orang2 djahat melahap dosa.
29 Tersedialah bagi para pengolok
hukuman, dan pukulan2 untuk
punggung orang2 pandir,
1 Peng-olok2lah anggur itu,
dan riuh-ramailah minuman

20

Amsal 20.2–10
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keras, dan sekalian jang ter-hujung2
karenanja, tidaklah bidjak.
2 Deraman singalah dahsjatnja
radja, siapa jang membangkitkannja
merugikan hidupnja sendiri.
3 Kehormatanlah bagi seseorang
mendjauhi pertjektjokan, tetapi segala
orang bodoh biasa meledak.
4 Dimusim rontok si pemalas tak
membadjak, bila ia men-tjari2 dimusim
panen, tak adalah apa2.
5 Air dalamlah niat dalam hati
seseorang, tetapi orang jang
berpengertian dapatlah menimbanja.
6 Banjaklah orang jang masing2 menjiar2kan kebaikannja, tetapi orang jang
terpertjaja, siapakah menemukannja?
7 Siapa bertingkah tanpa tjela, sebagai
orang mursid, berbahagialah anak2 jang
datang sesudah dia!
8 Radja jang duduk diatas singgasana
pengadilan, men-tjerai2kan dengan
matanja segala djahat.
9 Siapa dapat berkata: Aku telah
memurnikan hatiku, aku ini bersih dari
dosa2ku?
10 Neratjanja lain2, ukurannja lain2,
kengerian bagi Jahwe itu ke-dua2nja.

Amsal 20.11–19
11 Dari
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tingkah-lakunja seorang anak,
telah nampak adanja, apakah sutji
ataupun djudjur kelakuannja kelak.
12 Telinga jang mendengarkan dan mata
jang melihat, Jahwelah jang membuat
ke-dua2nja.
13 Djangan kaugemar tidur, nanti
engkau djadi miskin, tetap terbukalah
matamu, maka akan berlimpahlah
makananmu.
14 Djelek! djelek! - kata si pembeli,
tetapi kalau ia sudah pergi, ia memudji
dirinja.
15 Biarlah emas ada dan banjak
manik-manikam, tetapi hiasan jang
paling berharga ialah bibir jang arif.
16 Ambillah pakaiannja, sebab ia
mendjadi djaminan bagi orang lain, dan
untuk orang2 lain gadaikanlah itu.
17 Manis rasanja bagi orang roti
kebohongan, tetapi kemudian
terdjedjallah mulutnja dengan kerikil.
18 Rentjana2 terdjadinja dengan menimbang2, hendaknja dengan siasatlah
berperang!
19 Rahasiapun terbuka oleh orang
jang me-nebar2kan obrolan, dan

Amsal 20.20–27
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dengan seorang pembual djanganlah
ikut-tjampur!
20 Barang siapa mengutuki bapanja
dan ibunja, padamlah pelitanja dengan
tibanja gulita.
21 Milik jang diperoleh dengan tergesa
semula, itu tidaklah terberkati pada
achirnja.
22 Djanganlah berkata: Aku akan balas
kedjahatan, pertjajalah pada Jahwe dan
Ia akan menjelamatkan dikau.
23 Kengerianlah bagi Jahwe neratja
ber-lain2, dan timbangan palsupun tak
baik pula.
24 Dari Jahwelah langkah masing2
orang, tetapi manusia, - bagaimana ia
dapat memahami djalanNja?
25 Suatu djeblosanlah bagi manusia,
dengan tak terpikir mengatakan:
"Kudus!", dan sesudah mengutjapkan
nadarnja, baru berpikir.
26 Men-tjerai2kan orang2 jang
djahatlah seorang radja jang bidjak, dan
menggilaskan roda atas mereka.
27 Pelita Jahwelah nafas manusia, jang
menjelidiki ruang-dalam badan.

Amsal 20.28–21.7
28 Kerelaan
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dan kebenaran mendjagai
radja, dan ditopangkan pada
kebadjikanlah tachtanja.
29 Hiasan para mudalah kekuatannja,
dan perhiasan orang tua2 ialah uban
mereka.
30 Bilur2 berdarah membersihkan
maksud, dan pukulan2 ruang tubuh.
1 Saluran airlah hati seorang radja
ditangan Jahwe, kemana djua Ia
berkenan, Ia menjalurkannja.
2 Kalaupun sekalian djalannja manusia
lurus dimatanja sendiri, tetapi jang
mengudji hati adalah Jahwe.
3 Melakukan keadilan dan hukum, lebih
berkenan pada Jahwe daripada kurban.
4 Mata tjongkak dan hati nekat, pelita
orang2 berdosa ialah dosa.
5 Rentjana2 orang radjin membawa
keuntungan, tetapi bagi orang ter-gesa2
rugi se-mata2.
6 Beroleh harta dengan lisan berdusta,
adalah ke-sia2an jang lenjap dari
orang2, jang mentjari maut.
7 Kelaliman orang2 djahat menjeret
mereka, karena mereka enggan
bertindak menurut hukum.
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Amsal 21.8–16
8 Ber-liku2lah
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djalan orang djelek, tetapi
orang jang djudjur, lurus pekerdjaannja.
9 Lebih baiklah berdiam disudut
sotoh, daripada isteri rewel dan rumah
penginapan.
10 Nafsu si djahat meng-ingin2kan
jang djahat, tak terdapatlah kasihan
dimatanja bagi sahabatnja.
11 Dengan dihukumnja si pengolok,
djadi bidjaklah si bodoh, dan djika
diadjarlah si bidjak, ia beroleh
pengetahuan.
12 Jang-Adil meng-amat2i rumah si
djahat, Ia mentjeburkan orang2 djahat
dalam petaka.
13 Siapa menjumbat telinganja
terhadap pengaduan si miskin, iapun
kelak ber-seru2 dan akan tak didjawab.
14 Hadiah dengan diam2 meredakan
amarah, dan sumbangan dalam pantjung
kemarahan jang sangat.
15 Adalah suatu kesukaan bagi orang
mursid bertindak menurut hukum, tetapi
itu berarti tjelaka bagi para durdjana.
16 Manusia jang menjimpang dari
djalanan kearifan, akan beristirahat
dikalangan bajang2.

Amsal 21.17–25
17 Akan
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djatuh miskinlah orang jang
suka ber-foja2, penggemar anggur dan
minjak tak akan mendjadi kaja.
18 Djadi tebusan si mursidlah orang
djahat itu, dan penggantian orang2
djudjur adalah orang tjedera.
19 Lebih baik berdiam ditanah-gurun,
daripada isteri jang suka membantah
dan muram.
20 Harta berharga serta minjak ada
dikediaman orang bidjak, tetapi orang
jang pandir memoloknja habis2.
21 Siapa mengedjar keadilan dan
kebaikan, menemukan hidup, adil dan
hormat.
22 Kota pahlawan2 didaki oleh si bidjak,
dan ia merobohkan bentengnja, jang
dipertjajainja itu.
23 Siapa mendjagai mulutnja dan
lidahnja, ia memelihara dirinja terhadap
kesusahan.
24 Orang biadab dan angkuh 'pengolok'
namanja, ia bertindak dengan
keterlaluan angkuhnja.
25 Si pemalas akan terbunuh oleh
nafsunja, karena engganlah tangannja
untuk bekerdja.

Amsal 21.26–22.3
26 Sepandjang

68

hari merangsanglah
nafsu itu, tetapi orang mursid memberi
djuga dan tidaklah kikir.
27 Kurban orang djahat adalah suatu
kengerian, lebih2 djika dengan niat
buruk ia mengurbankannja.
28 Saksi dusta akan binasa, tetapi orang
jang suka mendengarkan, akan selalu
bitjara.
29 Biadablah orang djahat dengan
mukanja, tetapi orang djudjur, ia
mengatur tingkah-lakunja sendiri.
30 Tiadalah kebidjaksanaan dan tiada
pula pengertian, dan tiada nasihat baik,
jang bertahan terhadap Jahwe.
31 Kudanja diperlengkapi untuk hari
pertempuran, tetapi berkat Jahwelah
keselamatan itu.
1 Lebih berhargalah nama-baik
daripada kekajaan besar, lebih
baik daripada emas dan peraklah
kerelaan.
2 Kaja dan miskin saling berdjumpa,
Pentjipta mereka sekaliannjalah Jahwe.
3 Orang tjerdik melihat bentjana, lalu
bersembunji, tetapi si pandir berdjalan
terus, lalu menanggung dendanja.
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Amsal 22.4–12
4 Pahala
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kerendahan hati ialah takut
kepada Jahwe, kekajaan dan kehormatan
dan hidup.
5 Duri2, djerat2 ada didjalan si
durdjana, siapa jang sajang akan
njawanja tinggal djauh dari itu.
6 Adjarlah anak muda menurut
djalan hidupnja, maka ia, sampai
mendjadi tuapun, tak akan menjimpang
daripadanja.
7 Si kaja berkuasa atas si miskin, dan
djadi hambalah si berhutang kepada
orang jang berpiutang.
8 Penabur kedjahatan akan menuai
petaka, dan tongkat amarahnja akan
lenjap.
9 Siapa sajang matanja, ia akan
diberkati, sebab ia membagikan dari
rotinja kepada si papa.
10 Usirlah si pengolok, maka lenjaplah
pertikaian, dan berhentilah tjedera dan
tjatjimaki.
11 Berkenanlah ia akan kemurnian hati,
jang manis bibirnja sehabatnjalah radja.
12 Mata Jahwe mendjagai pengetahuan,
dan Ia me-njia2kan udjar orang tjedera.

Amsal 22.13–20
13 Berteriaklah
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si pemalas: 'ada singa
diluar!' ditengah djalan aku akan
dibunuh!'
14 Lubang dalamlah mulut perempuan2
asing, siapa disumpahi Jahwe djatuhlah
kedalam.
15 Kebodohan jang terlekat dalam
hati pemuda, tjambuk siksaanlah
mengenjahkannja darisana.
16 Menindas si miskin, itu
menguntungkan padanja, memberi
pada si kaja, hanjalah menguranginja
sadja.
17 Perkataan para bidjaksana:
Tjondongkanlah telingamu dan
dengarkanlah perkataanku; dan hatimu
sediakanlah untuk apa jang kuketahui.
18 Sebab sedaplah rasanja, kalau
engkau menjimpannja didalam batinmu,
agar se-gala2nja nanti tersedia pada
bibirmu.
19 Agar engkau menaruh kepertjajaan
pada Jahwe, maka sekarang aku akan
menjatakan kepadamu djalanmu.
20 Bukankah tigapuluh fasal kutulis
untukmu, dengan nasihat2 dan
pengetahuan?

Amsal 22.21–28
21 Supaja
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engkau dapat mengadjarkan
perkataan jang benar, dan dapat
mengembalikan perkataan tepat kepada
penjuruhmu.
22 Djangan merampasi si papa, karena
ia papa, djangan meng-indjak2 si hina
pada pintu-gerbang!
23 Sebab Jahwe membela perkara
mereka, dan merampas perampas2
mereka hidupnja.
24 Djangan berhubung dengan orang
jang panas hati, dengan orang jang
lekas marah djanganlah bertjampur,
25 agar engkau djangan mendjadi
biasa akan tingkah lakunja, dan engkau
memasang perangkap bagi dirimu
sendiri.
26 Djangan kau termasuk kalangan
orang2 jang bertampar tangan, jang
selalu mendjadi tanggungan untuk
hutang.
27 Kalau engkau tak punja apa2 untuk
membajar, maka orang akan mengambil
randjangmu dari bawahmu.
28 Djangan kau memindahkan batubatasan purbakala, jang telah didirikan
nenek-mojangmu.

Amsal 22.29–23.7
29 Djika
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engkau melihat orang jang
tjekatan dalam kerdjanja, dihadapan
para radja bolehlah ia tampil, tak akan
ia berdiri didepan orang2 hina.
1 Bila engkau duduk untuk
bersantap bersama seorang
penguasa, perhatikanlah baik2 apa jang
berdiri didepanmu,
2 dan taruhlah pisau pada tenggorokmu,
djika besar seleramu!
3 Djangan ingin akan sedap2annja, itu
santapan jang menipu.
4 Djangan ber-pajah2 untuk beroleh
kekajaan, djangan memperdulikan
kepandaianmu.
5 Engkau mengarahkan pandanganmu
kepadanja dan ia tiada lagi, sebab ia
membuat sajap baginja, dan laksana
radjawali ia terbang keangkasa.
6 Djanganlah makan roti bersama
orang dengki, dan djangan ingin akan
sedap2annja,
7 Sebab bagaikan taufan dalam
kerongkongan itulah ia; "makanlah dan
minumlah" katanja kepadamu, tetapi
hatinja tiada sertamu.
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Amsal 23.8–17
8 Sesuap
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jang kaumakan,
kaumuntahkan kembali, dan kausia2kanlah kata2mu jang ramah.
9 Ditelinga si pandir djanganlah bitjara,
sebab ia meremehkan sadja kearifan
perkataanmu.
10 Djangan kaupindahkan batu-batasan
purbakala, dan dalam ladang jatim-piatu
djanganlah kau mengindjak.
11 Sebab Penagih mereka kuat, Ia akan
membela perkara mereka lawan engkau.
12 Hendaklah hatimu mendengarkan
nasihat, dan telingamu akan perkataan
arif.
13 Djanganlah menahan dari anak
muda siksaannja, kalau kaudera dengan
tjambuk, tidaklah ia akan mati.
14 Engkau mendera dia dengan
tjambuk, tetapi njawanja kauselamatkan
dari pratala.
15 Anakku, djika bidjaksana hatimu,
bersukatjitalah hatiku sendiri;
16 Dan bersoraklah buah-pinggangku,
kalau bibirmu mengatakan jang
djudjur2.
17 Djanganlah engkau panas hati
terhadap orang2 dosa, tetapi dalam
takut kepada Jahwe setiap hari.

Amsal 23.18–26
18 Sebab
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sudah pasti ada hari depan,
dan harapanmu tak akan sia2.
19 Dengarkanlah, kau, anakku, dan
djadilah bidjaksana, dan bimbinglah
menurut djalan jang lurus hatimu itu.
20 Djanganlah engkau dikalangan
orang2 pemabuk anggur, dikalangan
orang2 jang melahap daging.
21 Sebab peminum dan pelahap
mendjadi miskin, dan berpakaian
kain-robeklah nafsu-tidur itu.
22 Dengarkanlah bapamu, jang telah
melahirkan dikau, dan djanganlah
menghinakan, karena ia sudah tua,
ibumu.
23 Belilah kebenaran, dan djangan
kaudjual, kebidjaksanaan, nasihat dan
pengertian.
24 Akan bersorak-sorailah bapa seorang
jang mursid, siapa memperanakkan
orang bidjak boleh bersukatjita
karenanja.
25 Semoga bersukatjitalah bapamu dan
ibumu, dan bersorak-sorailah jang telah
melahirkan dikau!
26 Berilah, anakku, hatimu kepadaku,
dan semoga matamu pada djalanku
menaruh suka.

Amsal 23.27–35
27 Sebab
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lubang dalamlah si pelatjur,
dan sumur sempitlah perempuan luaran
itu.
28 Ja, bagaikan seorang penjamun ia
mengadang, dan menambah djumlah
orang2 tak-setia diantara manusia.
29 Pada siapa ada "aduhai!", pada siapa
"aah!"? pada siapa tjektjok? pada siapa
keluh? pada siapa luka tanpa sebab?
pada siapa keruhlah matanja!
30 Pada orang2 jang ber-larut2 dekat
anggur, pada orang jang datang
mengenjam anggur berempah.
31 Djangan memandang anggur, betapa
berkilau-merah, betapa me-ngerling2
matanja dalam piala, dengan litjinnja
meluntjur kedalam.
32 Achirnja seperti ular menggigit, dan
seperti beludak meratjuni.
33 Matamu melihat keanehan2, dan
hatimu karut-marut tjakapnja.
34 Dan engkau seperti orang jang tidur
di-tengah2 laut, atau bagaikan orang
jang tidur waktu mulai dahsjatnja.
35 "Mereka memukul aku tanpa merasa
sakit, mereka menghantam aku, aku tak
tahu apa2. Apabila aku siuman kembali,
maka aku akan mentjarinja lagi."

Amsal 24.1–9
1 Djangan
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iri kepada orang2
djahat, dan djangan ingin berada
bersama mereka.
2 Sebab kekerasanlah jang dipikirkan
hatinja, dan petakalah jang di-utjap2kan
bibirnja.
3 Dengan kebidjaksanaan didirikan
rumah, dan dengan pengertian ia
dibangun;
4 dan dengan akal ruang2nja diisi
dengan aneka milik jang berharga dan
menarik.
5 Lebih kuasalah orang bidjak daripada
orang kuat, dan orang berakal lebih dari
si gagah perkasa.
6 Sebab dengan pertimbanganlah
engkau berperang bagimu, dan
keunggulanmu letak dalam banjak
penasehat.
7 Terlampau tinggi bagi si bodohlah
kebidjaksanaan itu, dipintu-gerbang
tidaklah ia membuka mulutnja.
8 Barang siapa berentjana untuk
melakukan jang djahat, maka ia disebut
tukang-bersemu tjerdik.
9 Busuknja kebodohan ialah dosa, dan
kekedjian bagi manusialah si pengolok
itu.
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Amsal 24.10–16
10 Djika
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kamu berputus-asa pada
hari kesukaran, maka kuranglah
kekuatanmu.
11 Selamatkanlah mereka jang dibawa
kepembunuhan. Bukankah orang jang
akan dimatikan itu mungkin masih dapat
dihindarkan?
12 Kalau engkau berkata: "lihat,
kami tak tahu apa2!" bukankah Jang
memeriksa hati, Ia tahu-menahu?
Jang mengawasi hatimu, Ialah tahu!
dan Ia membalas manusia sekadar
perbuatannja.
13 Makanlah madu, anakku, sebab
baiklah itu! sarang-lebah adalah manis
bagi langitan mulutmu!
14 Demikianlah pengetahuan peri
kebidjaksanaan bagi djiwamu sendiri!
Djika engkau memperolehnja, maka
ada masa depan, dan harapanmu tak
akanlah sia2.
15 Djanganlah mengintai, hai orang
djahat, kediaman orang mursid, djangan
kau remuk-hantjurkan tempat-tidurnja!
16 Sebab sampai tudjuh kali djatuhlah
si mursid, namun ia bangun kembali,
tetapi orang2 djahat tergelintjuh dalam
petaka.

Amsal 24.17–26
17 Kalau
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musuhmu djatuh, djangan
bersukatjita! dan bila ia tergelintjuh,
djangan bersoraklah hatimu!
18 agar dengan melihat itu, Jahwe
djangan sakit hatiNja! dan memalingkan
murkaNja daripadanja!
19 Djangan panas hati kepada orang2
durdjana, djangan iri kepada orang2
djahat!
20 Sebab tiadalah masa depan bagi si
durdjana, pelita orang2 djahat padam.
21 Hendaklah takut kepada Jahwe,
anakku, dan kepada radja, djanganlah
lawan ke-dua2nja itu memberontak!
22 Sebab tiba2 datanglah kebinasaan
dari mereka, dan siapa tahu tjelaka
mana jang didatangkannja.
23 Inipun dari para bidjak pula: Memihak
dalam pengadilan tidaklah baik,
24 Barangsiapa berkata kepada jang
salah: "Engkau tak bersalah!" ia dikutuki
rakjat2, ia disumpahi kaum2.
25 Tetapi mereka jang memperingatkan,
baiklah djadinja, dan atas mereka
turunlah berkah jang berlimpah.
26 Mengutjup bibirlah, siapa jang
memberikan djawaban jang betul.

Amsal 24.27–34
27 Laksanakan
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pengusahaanmu diluar,
dan persiapkanlah itu diladang, achirnja
didirikanlah rumahmu.
28 Djanganlah mendjadi saksi terhadap
sesamamu tanpa alasan, atau hendakkah
engkau menipu dengan bibirmu?
29 Djangan berkata: "Sebagaimana ia
telah memperlakukan daku, demikian
pula aku akan memperlakukannja, aku
akan membalas orang setimpal dengan
perbuatannja."
30 Diladang seorang pemalas aku
berlalu, dan dikebun anggur seorang
jang singkat akalnja.
31 Lihatlah, jang tumbuh disitu hanja
onak, tanahnja tertutup seluruhnja
dengan rumput, dan pagar-batunja
sudah bobrok.
32 Maka akupun memandang, aku
menaruh perhatianku, aku mengawasi
dan menarik suatu peladjaran:
33 Sebentarlah tidur, sebentar pedjam2
mata, sebentar katup tangan, biar
mengaso!",
34 maka datanglah ber-lari2 kepadamu
kemiskinan, dan kekurangan seperti
pada seorang tanpa malu.

Amsal 25.1–8
1 Inipun
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amsal Sulaiman pula,
jang terhimpun oleh pegawai2
Hizkia, radja Juda.
2 Kemuliaan Allah ialah menjembunjikan
sesuatu, dan kemuliaan radja2 adalah
menduga sesuatu.
3 Tingginja langit, dalamnja bumi, dan
hati para radja tak terdugai adanja.
4 Ambillah terak dari dalam perak,
maka berhasillah pandai-emas membuat
barangnja.
5 Ambillah orang djahat dari hadapan
radja, maka berdiri kukuhlah tachtanja
karena keadilan.
6 Djangan berlaku tjongkak dihadapan
radja, dan djangan berdiri ditempat para
pembesar.
7 Sebab lebih baiklah ada orang berkata
kepadamu: naiklah keatas!, daripada
ada orang merendahkan dikau dimuka
seorang pangeran. Apa jang telah dilihat
matamu,
8 djangan segera kaukemukakan
pada perdata; kalau tidak demikian,
apakah hendak kauperbuat sesudah
selesai, apabila sesamamu sudah
mempermalukan dikau?
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Amsal 25.9–16
9 Bereskanlah

81

perkaramu dengan
sesamamu, tetapi djangan membuka
rahasia orang lain,
10 agar jang mendengarnja djanganlah
mentjemoohkan dikau, dan engkau tak
pernah kehilangan nama burukmu lagi.
11 Buah tuffah dari emas diatas
karja-seni dari perak, ialah perkataan
jang diutjapkan tepat pada waktunja.
12 Tjintjin emas dan dandanan
kentjana, ialah penasehat jang bidjak
untuk telinga, jang mendengarkan.
13 Laksana sedjuk saldju dihari musim
panen, adalah pewarta tepertjaja
untuk pesuruhnja; ia menjegarkan hati
tuannja.
14 Awan dan angin, tetapi tanpa hudjan,
itulah orang jang ber-bangga2 dengan
hadiah jang semu sadja.
15 Dengan kesabaran seorang pangeran
dapat dijakinkan, dan lidah lembut dapat
mematahkan tulang2.
16 Djika engkau dapat madu, makanlah
menurut keperluanmu, agar engkau
djangan sampai kekenjangan dan
memuntahkannja kembali.

Amsal 25.17–25
17 Djarangkanlah
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kakimu dirumah
sesamamu, agar ia djangan djemu, lalu
segan kepadamu.
18 Gada, pedang dan panah lantjip,
ialah orang, jang terhadap sesamanja
bersaksi dusta.
19 Gigi rapuh, dan kaki gojang,
demikianlah kepertjajaan kepada
pengchianat.
20 Penanggalan badju-luarnja pada
hari dingin, dan tjuka atas air-abu,
demikianlah menjanjikan lagu2 untuk
hati jang berdendam.
21 Djika pembentjimu kelaparan, berilah
ia makan roti, djika ia haus, berilah ia
minum air;
22 demikian engkau menaruh bara
api diatas kepalanja, dan Jahwe akan
membalas kepadamu.
23 Angin dari tempat tak-dikenal
melahirkan hudjan, dan umpat
(melahirkan) roman-muka muram.
24 Lebih baiklah tinggal disudut sotoh,
daripada isteri jang rewel dan rumah
penginapan.
25 Air segar untuk tenggorokan jang
dahaga, ialah kabar baik dari tanah jang
djauh.

Amsal 25.26–26.5
26 Mata
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air jang keruh, suatu sumber
jang busuk, ialah orang djudjur jang
ter-hujung2 didepan orang djahat.
27 Makan terlalu banjak madu tidaklah
baik; demikian pula hendaklah ugahari
dengan kata2 kehormatan.
28 Kota jang ber-lubang2 dan jang
tiada bentengnja, ialah orang jang tiada
pembatasan hatinja.
1 Seperti saldju musim panas,
dan seperti hudjan waktu panen,
demikian tak tjotjoklah hormat untuk si
bodoh.
2 Seperti burung pipit menggelepar,
seperti burung lajang2 terbang, demikian
kutuk jang tak beralasan: itu tidaklah
sampai.
3 Tjambuk untuk kuda, kendali untuk
keledai, dan pentung untuk orang2 jang
pandir.
4 Djangan mendjawab orang2 pandir
sekedar kebodohannja, agar djanganlah
engkau mendjadi sama dengan dia.
5 Djawablah orang pandir sekedar
kebodohannja, agar djanganlah ia
menganggap dirinja orang bidjak.
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Amsal 26.6–14
6 Potong-kakilah
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dan minum
kelalimanlah, siapa jang mengirimkan
kabar dengan perantaraan si bodoh.
7 Pada orang lumpuh kaki2nja
berdjuntai, demikian pula amsal dimulut
orang2 bodoh.
8 Seperti mengikat batu pada bandering,
demikianlah memberi hormat kepada
orang pandir.
9 Ranting berduri jang terbit ditangan
pemabuk, demikianlah amsal dimulut
orang2 pandir.
10 Pemanah jang memanah setiap
orang, ialah siapa jang mengupah orang
pandir, atau mengupah sembarang orang
berlalu.
11 Seperti andjing jang kembali
kemuntahannja, demikian orang pandir,
jang mengulang kebebalannja.
12 Kalau engkau melihat seseorang
bidjak dimata sendiri, orang pandir boleh
berharap lebih banjak daripada dia.
13 Si pemalas berkata: "Ada singa
didjalan, ada singa dilapangan!"
14 Pintu berputar atas sekerinja, si
pemalas atas randjangnja.

Amsal 26.15–23
15 Kalaupun
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si pemalas mengulurkan
tangannja kedalam basi, masih djuga ia
kelesa mengangkatnja kemulutnja.
16 Si pemalas merasa lebih bidjak
dimata sendiri, daripada tudjuh, jang
mendjawab dengan arifnja.
17 Menangkap andjing lari pada
telinganja, begitulah orang jang
gempar atas pertengkaran, jang bukan
urusannja.
18 Seperti orang kegila-gilaan, jang
melepaskan panah-api dan panah2 dan
maut,
19 demikianlah orang jang menipu
sesamanja; ia berkata: "Bukankah aku
main2 sadja?"
20 Kalau kaju habis, padamlah api,
dan kalau pengumpat tak ada lagi,
berhentilah tjektjok.
21 Bara untuk kobarnja, kaju untuk
apinja, tukang bantah untuk menjalakan
pertengkaran.
22 Perkataan pengumpat laksana
sedap2an, ia meluntjur kedalam
ruang-ruangan tubuh.
23 Seperti lapis-perak pada tembikar,
demikianlah bibir litjin dan hati djahat.

Amsal 26.24–27.3
24 Dengan

86

bibirnja ber-pura2lah si
pembentji, tetapi dalam batinnja ia
menaruh jang djahat.
25 Sekalipun ia ber-manis2 dengan
suaranja, djanganlah pertjaja kepadanja.
Sebab tudjuh kekedjian ada dalam
hatinja.
26 Walaupun kebentjian bersembunji
dibalik semu, tampak djuga
kedjahatannja didalam pertemuan.
27 Barang siapa menggali lubang,
djatuh sendirilah kedalamnja, dan
siapa meng-guling2kan batu keatas,
kepadanjalah itu akan mengguling
kembali.
28 Lidah dusta membentji kedjudjuran,
dan mulut litjin mendatangkan
keruntuhan.
1 Djanganlah ber-bangga2
tentang hari besok, sebab engkau
tak tahu, apa jang akan lahir hari itu.
2 Biarlah orang lain memudji engkau,
djangan mulutmu sendiri, orang luaran,
djangan bibirmu sendiri.
3 Beratlah batu itu dan beratlah pasir,
tetapi makan-hati kepada si bodoh, lebih
berat daripada ke-dua2nja.
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Amsal 27.4–11
4 Berang-hati
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jang ngeri dan amarah
jang membandjir, - tetapi siapakah jang
bertahan terhadap tjemburu?
5 Lebih baiklah teguran dengan terus
terang, daripada ketjintaan jang
ber-sembunji2.
6 Ber-sungguh2lah pukulan orang jang
ber-tjinta2, tetapi busuklah tjiuman si
pembentji.
7 Siapa sudah kenjang, madupun
di-indjak2nja, tetapi bagi jang lapar
segala pahitpun manis djua.
8 Seperti burung jang lari meninggalkan
sarang, demikianlah orang jang lari
meninggalkan kediamannja.
9 Minjak dan dupa menjukakan
hati, kemesraan sahabatnja melebihi
kesedihannja sendiri.
10 Sahabatmu dan sahabat bapamu
djanganlah kautinggalkan, dan kerumah
saudaramu djanganlah masuk dihari
kemalanganmu. Lebih baik tetangga
jang dekat daripada saudara jang djauh.
11 Djadilah bidjak, anakku, dan
sukakanlah hatiku, maka akan
kudjawablah, siapa mentjemoohkan
daku.

Amsal 27.12–19
12 Orang
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tjerdik melihat bentjana, lalu
bersembunji, tetapi si pandir berdjalan
terus, lalu menanggung dendanja.
13 Ambillah pakaiannja, sebab ia
mendjadi djaminan bagi orang
lain, untuk perempuan luaran dia
menggadaikannja.
14 Kalau seseorang memudji sesamanja
dengan suara njaring, pagi2 waktu
bangun, maka itu akan diperhitungkan
baginja sebagai suatu kutuk.
15 Serupalah botjor jang menetes pada
hari hudjan lebat, dan isteri jang suka
membantah.
16 Siapa menjimpan dia, menjimpan
angin, dan minjaklah jang didjumpai
tangan kanannja.
17 Besi diasah dengan besi, dan
manusiapun demikian mengasah muka
sesamanja.
18 Siapa memelihara pohon ara,
menikmati buahnja, dan siapa mendjaga
madjikannja, iapun dipudji.
19 Seperti air mentjerminkan romanmuka pada roman-muka, demikian pula
hati orang kepada orangnja.

Amsal 27.20–28.1
20 Pratala
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dan kebinasaan tak akan
kenjang2nja, mata manusiapun takkan
pula mendjadi kenjang.
21 Kui untuk perak, perapian untuk
mas, dan demikian orang (diudji) oleh
pudjiannja.
22 Sekalipun si bodoh kautumbuk
dalam lesung, di-tengah2 butir gandum,
dengan alu, kebodohannja toh tak akan
lenjap djua.
23 Kenalkanlah baik2 rupa ternakmu,
taruhlah perhatianmu atas kawanan2mu.
24 Sebab harta tidaklah abadi, ataukah
mahkota dari turun temurun?
25 Bila rumput bertumbuh, dan tanaman
menghidjau, dan rumputan di-gunung2
dikumpulkan,
26 maka terdapatlah anak2 domba untuk
pakaian bagimu, dan untuk pembeli
ladang adalah kambing2-djantan;
27 berlimpahlah susu kambing untuk
makananmu, untuk makanan bagi
rumahmu dan penghidupan pelajan2mu
perempuan.
1 Orang djahat lari, walau tiada
jang mengedjarnja sekalipun,
tetapi orang jang mursid, aman sadja
rasanja bagaikan singa.

28

Amsal 28.2–9
2 Karena
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kedjahatan sebuah negeri,
mendjadi banjaklah radjanja, tetapi
berkat adanja orang arif dan berakal,
tata-tertibnja lama bertahan.
3 Orang berkuasa, jang menindas
orang2 miskin, bagaikan hudjan jang
menghanjutkan dan jang tak membawa
redjeki.
4 Siapa menjimpang dari adjaran, ia
memudji orang2 jang djahat, siapa jang
patuh pada adjaran, menentang mereka.
5 Orang2 jang djahat tak mengerti akan
hukum, tetapi siapa mentjari Jahwe,
mengerti semuanja.
6 Lebih baik si papa, jang berkelakuan
sutji, daripada jang djalannja ber-liku2,
sekalipun ia kaja.
7 Siapa mengukuhi adjaran, anak ariflah
ia, tetapi siapa bergaul dengan orang2
jang ber-foja2, mendatangkan malu
kepada bapanja.
8 Siapa memperbesar harta-miliknja
dengan bea dan riba, ia menimbuninja
bagi orang jang belas kepada orang2
miskin.
9 Barang siapa memalingkan telinganja
untuk tidak mendengarkan adjaran,
doanjapun merupakan suatu kengerian.

Amsal 28.10–16
10 Barang
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siapa menjesatkan orang2
djudjur kedjalanan jang buruk, ia akan
djatuh dalam lubangnja sendiri, tetapi
orang2 jang sempurna mewarisi jang
terbaik.
11 Bidjaklah dimata sendiri orang kaja
itu, tetapi dengan pengertian si miskin
menjelami dia.
12 Djika orang2 mursid bersorak,
besarlah kemuliaannja. tetapi djika
orang2 djahat bangkit, maka terharulah
orang.
13 Barang siapa menjembunjikan
kesalahan2nja, ia tidaklah berhasil,
tetapi barang siapa mengakui dan
meninggalkannja, ia mendapat
belaskasihan.
14 Berbahagialah orang, jang senantiasa
hidup bertakwa, tetapi siapa menegarkan
hatinja, djatuhlah ia dalam petaka.
15 Singa jang me-ngaum2 dan beruang
jang lapar, ialah penguasa buruk atas
rakjat jang miskin.
16 Radja, - singkat akalnja dan banjak
pemerasannja! Orang jang membentji
keuntungan, memperpandjang umurnja.

Amsal 28.17–25
17 Orang,
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jang membawa beban-darah
manusia, larilah sampai kekubur;
djanganlah ia dipegang!
18 Barang siapa jang berkelakuan sutji,
ia diselamatkan, tetapi barang siapa
menempuh djalan2 djahat, ia djatuh
dalam lubang.
19 Orang pengolah tanahnja, ia
berlimpah makanannja, tetapi barang
siapa mengedjar ke-sia2an, ia kenjang
kemiskinan.
20 Orang djudjur banjak berkahnja,
tetapi orang jang mau lekas kaja, tidak
terluput dari hukuman.
21 Mengambil muka seseorang tidaklah
baik, untuk segenggam roti orang
kadang2 melakukan kedjahatan.
22 Orang jang dengki ter-gesa2 mau
kaja, tiada ingat, bahwa ia akan tertimpa
kekurangan.
23 Siapa menegur seseorang, mendapat
lebih banjak kerelaan, daripada jang
ber-manis2 lidahnja.
24 Barang siapa merampas ibu-bapanja
dan berkata: "Ini bukan kedjahatan", ia
itu teman si pembinasa.
25 Orang jang loba menimbulkan
pertengkaran, tetapi barang siapa

Amsal 28.26–29.3
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pertjaja kepada Jahwe, akan gemuklah
ia.
26 Barang siapa pertjaja kepada
pengertiannja sendiri, orang pandirlah
ia, barang siapa berlaku bidjaksana, ia
diselamatkan.
27 Barang siapa memberi kepada
orang miskin, tak akan ia kekurangan,
tetapi barang siapa menutup matanja,
banjaklah kutuknja.
28 Apabila ada orang djahat bangkit,
bersembunjilah orang, tetapi apabila
mereka binasa, maka mendjadi
banjaklah djumlah orang jang mursid.
1 Orang jang berkeras
kepala terhadap teguran2,
tiba2 dipatahkan dan tak adalah
penjembuhannja.
2 Apabila orang2 jang mursid
berlipatganda djumlahnja, bersuka-ria
rakjat, tetapi apabila jang djahat
berkuasa, maka berkeluh-kesahlah
rakjat.
3 Orang jang mentjintai kebidjaksanaan,
menjukakan bapanja, tetapi siapa jang
bergaul dengan orang2 pelatjur,
memboroskan hartanja.
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menegakkan negerinja dengan
keadilan, tetapi jang menarik banjak
upeti, meruntuhkannja.
5 Orang jang ber-manis2 terhadap
sesamanja, membentangkan djaring
didepan kakinja.
6 Djerat terpasang dibawah langkah
si djahat, tetapi orang jang djudjur
langsung berlari dan bersukatjita.
7 Orang jang adil menghiraukan perkara
orang2 miskin, orang jang djahat
tidaklah mau tahu-menahu.
8 Orang peng-olok2 mengatjaukan
kota, tetapi para bidjak menenangkan
amarah.
9 Bila orang bidjak bersengketa dengan
si bodoh, maka dia akan panas-hati dan
ketawa dan tiada sentosa.
10 Orang2 jang gila-darah, bentji akan
orang2 jang sutji, tetapi orang2 jang
adil menaruhkan perhatiannja akan
hidupnja.
11 Seluruh perasaannja dikeluarkan si
pandir, tetapi orang bidjak menguasainja.
12 Djika seorang penguasa
mendengarkan laporan dusta, sekalian
hambanja mendjadilah djahat.

Amsal 29.13–20
13 Si
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miskin dan si penindas saling
bertemu, tetapi terang kedua matanja,
Jahwelah jang memberi.
14 Radja jang mengadili orang2 hinadina setjara adil, tachtanja kokoh-kuat
se-lama2nja.
15 Tongkat dan tertib memberikan
kebidjaksanaan, tetapi anak jang tak
tahu ketertiban mendatangkan malu
kepada ibunja.
16 Kalau orang2 djahat bertambah,
bertambahlah kedjahatan, tetapi orang2
jang mursid akan melihat runtuhnja.
17 Siksakanlah anakmu, maka ia akan
membawa ketenteraman kepadamu, dan
memberikan sukatjita kepada hatimu.
18 Dengan tiadanja penglihatan, rakjat
mendjadi djangak, tetapi berbahagialah
ia, kalau ia mengukuhi adjaran.
19 Dengan kata2 sadja belumlah budak
diperbaiki, sebab ia mengerti, tetapi tak
mentaati.
20 Djika engkau melihat orang, jang
berbitjara ter-gopoh2, bagi orang pandir
lebih banjaklah harapannja, daripada
bagi dia.

Amsal 29.21–30.1
21 Djika
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orang memandjakan budaknja
dari ketjil mula, maka achirnja mendjadi
pembangkang.
22 Orang jang panas hati menimbulkan
pertengkaran, dan orang jang lekas
marah memperbanjak kesalahan.
23 Ketjongkakan manusia
merendahkannja, tetapi orang
jang rendah hati memperoleh hormat.
24 Barang siapa mem-bagi2 dengan
pentjuri, ia membentji dirinja sendiri,
kutuk ia dengarkan, tetapi tidaklah ia
memberi tahu.
25 Ketakutan manusia memasang djerat
baginja, tetapi barang siapa pertjaja
kepada Jahwe ia dilindungi.
26 Banjaklah orang jang tjari-muka
terhadap seorang penguasa, tetapi dari
Jahwelah datangnja keputusan bagi
setiap orang.
27 Kengerian bagi para mursidlah orang
pendjahat itu, dan kekedjian bagi si
djahatlah siapa berkelakuan baik.
1 Perkataan Agur bin Jake, dari
Massa. Amsal orang itu bagi Itiel,
bagi Itiel dan bagi Ukal.
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jang terbodohlah aku diantara
manusia, dan tak mempunjai pengertian
insani,
3 Pun aku tak mempeladjari
kebidjaksanaan, dan tak memiliki
pengetahuan dari Jang Kudus.
4 Siapa jang telah naik kelangit dan
turun, siapa mengumpulkan angin dalam
telapak tangannja? siapa membungkus
air dalam selimut, siapa menetapkan
udjung2 bumi? Siapa namanja, siapa
nama Puteranja? -- Engkau kan
mengetahuinja!
5 Setiap sabda Allah telah dibesut,
perisailah itu bagi siapa jang berlindung
kepadaNja.
6 Djangan me-nambah2 pada sabdaNja,
nanti Ia menegur engkau dan engkau
ternjata bohong.
7 Dua hal kumohon kepadaMu,
djanganlah itu Kautolak untukku
sebelum aku meninggal:
8 Djauhkanlah kepalsuan dan bahasa
dusta daripadaku, kemiskinan maupun
kekajaan djanganlah Kauanugerahkan
kepadaku, biarlah aku mengenjam roti
jang mendjadi bagianku.

Amsal 30.9–17
9 Agar
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dalam kelebihanku, djanganlah
aku sampai menjangkal Engkau, dan
berkata: "Siapa itu, Jahwe?" Agar aku
djangan mendjadi miskin, lalu mentjuri,
dan mentjemarkan nama Allahku.
10 Djangan membusukkan si hamba
pada madjikannja, agar ia djangan
mengutuki engkau dan engkau
menanggung hukumannja!
11 Kaum jang mengutuki bapanja, dan
tak memberkati ibunja;
12 Kaum jang sutji dimata sendiri tetapi
dari kotornja tidak dibasuh-bersih!
13 Kaum, betapa angkuh matanja! dan
tjongkak bulu matanja!
14 Kaum, jang giginja pedang dan pisau
gigi-geliginja, untuk melahap orang2
jang miskin ditanah itu, jang papa2 dari
tengah2 manusia ....
15 Pada lintah dua anak-perempuan:
berilah, berilah! Tigalah, jang tak akan
kenjang2nja, empat, jang tak pernah
berkata: tjukup:
16 Pratala, kelahapan burung2-nazar,
tanah, jang tak pernah kenjang dengan
air, api jang tak pernah bilang: tjukup!
17 Mata, jang mentjemoohkan bapa,
dan menghinakan uban ibu, akan

Amsal 30.18–25
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ditjotoknja oleh burung2 gagak sungai,
dan dimakan oleh anak2 burung
radjawali.
18 Tigalah, jang bagiku mengagumkan,
dan empat, jang tak kumengerti:
19 Djalan burung radjawali diudara,
djalan ular diatas wadas, djalan kapal
ditengah laut, dan djalan laki2 pada
seorang pemudi.
20 Demikianlah djalan isteri jang
berdjinah: ia makan dan mengusap
mulutnja, lalu berkata: "Aku tak berbuat
djahat!"
21 Dibawah tigalah bumi bergetar,
dibawah empat ia tak dapat bertahan:
22 Dibawah seorang budak, kalau ia
radja, dibawah seorang bodoh, kalau ia
kekenjangan makan,
23 dibawah jang dibentji, kalau ia
diperisteri, dan dibawah pelajan
perempuan, kalau ia mendesak
kedudukan njonjanja.
24 Ada empat jang amat ketjil diatas
bumi, namun itu jang se-bidjak2nja:
25 Semut2, jaitu bangsa tak berdaja,
tetapi dimusim panas mereka menimbun
makanannja;

Amsal 30.26–31.2
26 musang2-gunung,
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jaitu bangsa tak
berkekuatan, tetapi didalam wadaslah
mereka membuat liangnja;
27 radja tak ada pada belalang, tetapi ia
keluar sepasukan-sepasukan;
28 tjitjak kautangkap dengan tangan,
namun ia diam diistana radja2.
29 Tigalah, jang gagah langkahnja,
empat, jang megah djalannja:
30 Singa, pahlawan diantara binatang2,
dan jang tidak mundur lawan siapapun
djua;
31 si djago, jang tegak-berbangga
dan bandot, dan radja, kalau disertai
lasjkarnja.
32 Bila engkau dalam keangkuhanmu
berlaku bodoh, dan sesudah engkau
ber-pikir2, - kemelut tanganmu!
33 Sebab, kalau susu ditekan, ia
membawa mentega, hidung ditekan, lalu
keluarlah darah, dan amarah ditekan,
maka timbullah pertengkaran.
1 Perkataan Lemuel, radja Massa,
jang telah dinasihatkan ibunja
kepadanja:
2 Apa, anakku! apa, anak kandungku!
apa, anak nadarku!

31

Amsal 31.3–10
3 Djanganlah
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kauserahkan kepada
perempuan2lah kekuatanmu, atau
pinggangmu kepada mereka itu, jang
telah membinasakan radja2!
4 Tidaklah pantas bagi radja2, hai
Lemuel, tidak pantas bagi radja2 untuk
berminum anggur, ataupun bagi para
pangeran untuk ingin minuman keras;
5 agar djanganlah mereka, setelah
minum, lalu lupa akan apa jang telah
ditetapkan, dan menjerongkan hak
semua orang papa.
6 Berikanlah minuman keras kepada
jang akan binasa, dan anggur kepada
jang berdendam hati;
7 biarlah ia minum dan lupa
kemiskinannja, dan tidak lagi ingat akan
kepapaannja.
8 Bukalah mulutmu bagi orang jang
bisu, untuk pembelaan semua orang
jang terasing.
9 Bukalah mulutmu dan berilah putusan
setjara adil, dan berilah hak kepada si
miskin dan si papa.
10 Alef -- Wanita kuat, siapa akan
mendapatinja? nilainja djauh melebihi
manik-manikam.

Amsal 31.11–19
11 Bet
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-- Kepadanja pertjajalah hati
suaminja, dan kain-kambelipun ia tak
berkekurangan.
12 Gimel -- Ia menundjukkan kebaikan
kepadanja, bukan kedjahatan,
sepandjang umur hidupnja.
13 Daled -- Ia mentjari bulu domba dan
batang lenan, dan bekerdja dengan giat
tangannja.
14 He -- Ia bagaikan kapal2 seorang
pedagang, dari djauh ia mendatangkan
redjekinja.
15 Waw -- Ia bangun kalau hari
masih malam, dan membagikan
makanan kepada seisi rumahnja, kepada
pelajan2-perempuan menurut tugasnja
masing2.
16 Zain -- Ia suka akan sebidang ladang,
lalu memperolehnja, dari hasil tangannja
ia menanami suatu kebun-anggur.
17 Het -- Ia mengikat pinggangnja
dengan kuat2, dan menguguhkan
tangannja.
18 Tet -- Ia insaf, bahwa usahanja
berguna, dimalam hari pelitanja tak
padam.
19 Jod -- Tangannja memegang tiang
rahat, djari2nja mentjekut puntalan.

Amsal 31.20–28
20 Kaf
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-- Tangannja diandjurkannja
kepada orang papa, lengannja
diulurkannja kepada jang melarat.
21 Lamed -- Untuk seisi rumahnja, ia
tak kuatir akan saldju, sebab seluruh isi
rumahnja mempunjai pakaian rangkap2.
22 Mem -- Ia membuat selimut bagi
dirinja, lenan halus dan merah bungur
pakaiannja.
23 Nun -- Dipintu-gerbang terkemukalah
suaminja, bila ia bersidang dengan kaum
tua2 negeri itu.
24 Samek -- Ia membuat kain antelas
dan mendjualnja, dan ikat-pinggang
diserahkannja kepada saudagar.
25 'ain -- Kekuatan dan kemuliaanlah
pakaiannja, ia bersenjum kepada hari
jang akan datang.
26 Pe -- Ia membuka mulutnja dengan
kebidjaksanaan, pengadjaran jang
seronok letak dilidahnja.
27 Sade -- Ia meng-amat2i segenap
pelaksanaan dirumahnja, dan roti
pengangguran tidaklah dimakannja.
28 Kaf -- Anak2nja tampil dan
menjebutnja bahagia, pula suaminja
untuk memudji dia:

Amsal 31.29–31
29 Resj
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-- "Banjak wanita telah berlaku
tabah, tetapi engkau melampaui
sekaliannja".
30 Sjin -- Dustalah kemolekan, sia2lah
ketjantikan, wanita jang takut kepada
Jahwe, dialah jang harus dipudji.
31 Tau -- Berilah kepadanja dari hasil
tangannja, dan pekerdjaannja memudji
dia dipintu-gerbang.

Pengkhotbah
1 Pepatah2

si Pengchotbah, putera
Dawud, radja di Jerusjalem
2 Ke-sia2an jang serba sia2, kata si
Pengchotbah; ke-sia2an jang serba sia2
dan kesemuanja sia2 adanja!
3 Apakah faedahnja bagi manusia dalam
djerih-pajahnja, jang mendjerihkannja
dibawah matahari?
4 Angkatan jang satu berlalu dan
angkatan jang lain datang, tetapi bumi
berdiri tetap se-lama2nja.
5 Matahari terbit dan matahari
terbenam dan ber-gegas2 ketempat
dimana terbitnja lagi.
6 Angin bepergian keselatan dan
berbalik keutara, ber-kisar2 terusmenerus, lalu angin kembali kepada
peredarannja.
7 Segala sungai mengalir kelaut,
namun laut tak di-penuh2inja. Darimana
sungai2 mengalir, kesana mereka
kembali hendak mengalir.
8 Segala perkataan tak mentjukupi,
tak sanggup seorang djuapun untuk
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Pengkhotbah 1.9– 14
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mengatakannja. Mata tak puas2nja
dengan melihat, telingapun tak
penuh2nja dengan mendengar.
9 Jang sudah ada, itupun akan ada lagi;
dan jang sudah terdjadi, itupun akan
terdjadi pula. Tiada sesuatupun jang
baru dibawah matahari.
10 Djika ada sesuatu, jang dikatakan:
"Lihatlah, adalah baru ini", maka itupun
dahulukalanja sudah ada dalam abad2,
jang telah ada sebelum kita.
11 Dari jang lampau tiada peringatan,
tetapi dari jang kemudian tiada
peringatan djua pada jang ada
dikemudian lagi.
12 Aku, Pengchotbah, telah mendjadi
radja Israil di Jerusjalem.
13 Aku membulatkan hatiku untuk
memeriksa dan menjelidiki dengan
bidjaksana barang apapun jang terdjadi
dibawah langit. Kesibukan buruk ini
diberikan Allah kepada manusia untuk
sibuk didalamnja!
14 Telah kulihat segala pekerdjaan,
jang dikerdjakan dibawah matahari,
dan sesungguhnja: segala sesuatu ialah
kesia-siaan dan mengedjar angin belaka!

Pengkhotbah 1.15–2.3
15 "Barang
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jang bengkok, tak dapat
diluruskan, dan apa jang kurang, tak
dapat dibilang."
16 Aku berkata dalam hatiku: "Aku
telah mengumpulkan kebidjaksanaan
jang lebih banjak dan lebih besar,
daripada segala orang, jang meradja di
Jerusjalem sebelum aku dan hatiku telah
mengerti banjaknja kebidjaksanaan dan
pengetahuan."
17 Dan aku membulatkan hatiku
untuk mengenal kebidjaksanaan
dan pengetahuan, kebodohan dan
kebebalan. Kuketahui, bahwa itupun
adalah mengedjar angin belaka.
18 Sebab: "Banjaklah kebidjaksanaan,
banjaklah keseganan, dan barang
siapa menambah pengetahuan, iapun
menambah duka djua."
1 Aku berkata dalam hatiku: "Mari,
aku hendak mentjoba dengan
kesukaan: nikmatilah barang2 jang
baik!" Tetapi, lihatlah, inipun kesia-siaan;
2 Tentang ketawa aku berkata:
"kebodohan!", dan tentang sukatjita:
"Apatah gunanja?".
3 Aku berniat menjenangkan tubuhku
dengan anggur, sedang hatiku
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memelihara kebidjaksanaan dan
memeluk kebodohan, sampai aku
mengerti apa jang baik bagi hati
manusia untuk diperbuatnja dibawah
langit sepandjang umur hidupnja.
4 Karja2 jang luhur kukerdjakan. Aku
membangun rumah2 bagiku
5 dan menanami kebun2-anggur,
mengadakan kebun dan tanam dan
menanamkan didalamnja segala matjam
pohon buah2an.
6 Aku membuat kolam2 air untukku
untuk mengairi kebun-raya pepohonan
jang rindang.
7 Aku membeli budak2 laki2 dan
perempuan dan aku memiliki pula
orang2 jang lahir dirumahku. Aku
mempunjai djuga ternak besar ketjil
melebihi segala orang, jang hidup
sebelum aku di Jerusjalem.
8 Perak dan emaspun kukumpulkan
bagiku dan mata-milik radja2 dan
wilajah2. Aku menjediakan bagiku
biduan2 dan biduanita2 dan kesukaan
anak2 manusia, jakni banjaknja gundik.
9 Maka aku mendjadi lebih besar dan
lebih kaja dari segala orang, jang
hidup sebelum aku di Jerusjalem.

Pengkhotbah 2.10–14
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Kebidjaksanaanpun tinggal tetap
padaku.
10 Tiada sesuatupun jang diinginkan
mataku, kutolak kepadanja, dan hatiku
tidak kupantangkan dari satu kesukaan
djua. Sebab hatiku bersukatjita atas
segala usahaku dan inilah labaku dari
segala usahaku.
11 Lalu aku me-nimbang2 segala
pekerdjaan, jang telah dilakukan
tanganku dan usaha jang telah
kuusahakan. Dan lihatlah: segala
sesuatunja adalah kesia-siaan dan
mengedjar angin! Dan tiada sesuatu
jang berfaedah dibawah matahari.
12 Maka aku berpaling hendak
memandang kebidjaksanaan, kebodohan
dan kebebalan. Sebab apakah akan
diperbuat orang jang menggantikan
radja? Memang apa jang dahulu sudah
diperbuat mereka!
13 Maka aku mengerti, bahwa
kebidjaksanaan kian utama daripada
kebodohan, sebagaimana pula terang
melebihi kegelapan.
14 "Orang jang bidjak mempunjai mata
dikepalanja, tetapi orang jang bodoh
berdjalan dalam kegelapan." Tetapi

Pengkhotbah 2.15–19
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inipun kupahami, bahwa nasib jang
sama djua mendatangi ke-dua2nja!
15 Maka aku berkata dalam hatiku:
"Sebagaimana nasib orang bodoh
djuga menimpa diriku, apa gunanja
aku telah djadi bidjak sedemikian?"
Dan aku berkata dalam hatiku: "Inipun
kesia-siaan!"
16 Sebab tiada peringatan jang kekal
kepada orang bidjak maupun orang
bodoh. Karena pada hari2 jang akan
datang ke-dua2nja akan terlupakan dan,
ah, orang bidjak mati seperti orang
bodoh!
17 Maka aku segan akan hidup, karena
buruklah bagiku pekerdjaan apapun,
jang dikerdjakan dibawah matahari.
Sebab segala sesuatunja adalah
kesia-siaan dan mengedjar angin!
18 Maka aku segan akan segala usaha,
jang diusahakan dibawah matahari,
karena akan kutinggalkan kepada orang,
jang hidup sesudahku.
19 Dan siapa tahu, apatah dia itu bidjak
ataupun bodoh adanja! Namun ia akan
menguasai segala usaha, jang telah
kuusahakan dan kulaksanakan dengan

Pengkhotbah 2.20–25
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bidjaksana dibawah matahari. Inipun
ke-sia2an!
20 Dari sebab itu aku sudah sampai
hendak berputus-asa atas segala
usaha, jang sudah kuusahakan dibawah
matahari.
21 Sebab terdjadi: seseorang telah
bekerdja dengan bidjak, dengan
pengetahuan dan hasil jang baik. Lalu
ia harus menjerahkan keuntungannja
kepada orang, jang tidak berusaha
karenanja. Inipun kesia-siaan dan
kemalangan jang besar!
22 Sebab, apa perolehan manusia
dari segala pekerdjaan dan segala
djerih-pajah hatinja, jang diusahakannja
dibawah matahari?
23 Segala harinja kan penuh dukatjita,
dan susahlah kesibukannja! Bahkan
dimalam haripun tiada istirahat bagi
hatinja! Inipun kesia-siaan!
24 Tiada sesuatupun jang lebih baik bagi
manusia daripada makan dan minum
dan menjenangkan hatinja dengan jang
baik dalam usahanja. Inipun kumengerti
daripada Allah datangnja.
25 Sebab siapakah makan dan siapakah
menjenangkan dirinja tanpa Dia?

Pengkhotbah 2.26–3.6
26 "Orang
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jang baik dihadapanNja akan
dianugerahkanNja kebidjaksanaan,
pengetahuan dan kesukaan, tetapi
si pendosa dibebaniNja tugas
mengumpulkan dan menimbun
untuk diserahkan kepada orang, jang
berkenan pada Allah." Inipun kesia-siaan
dan mengedjar angin!
1 Bagi segala sesuatu ada waktu jang
tertentu,
2 dan bagi segala kegiatan dibawah
langit ada masanja: Ada waktu
dilahirkan dan ada waktu mati, ada
waktu menanam dan waktu mentjabuti
tanaman.
3 Ada waktu mematikan dan ada waktu
menjembuhkan, ada waktu merombak
dan waktu membangun.
4 Ada waktu menangis dan waktu
tertawa, ada waktu berdukatjita dan
waktu menari.
5 Ada waktu membuang batu dan
waktu mengumpulkan batu, ada waktu
memeluk dan waktu pantang pelukan.
6 Ada waktu mentjari dan waktu
kehilangan, ada waktu memelihara dan
waktu membuang.
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Pengkhotbah 3.7– 14
7 Ada
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waktu menjobek dan waktu
mendjahit, ada waktu diam dan waktu
bitjara.
8 Ada waktu mentjintai dan waktu
membentji, ada waktu perang dan waktu
damai.
9 Apakah faedahnja bagi manusia jang
berusaha, dari apa jang diusahakannja?
10 Aku memandang kesibukan, jang
diberikan Allah kepada manusia, agar
sibuk didalamnja.
11 Segala sesuatu dibuatNja dengan
indah, masing2 pada waktunja,
tetapi pengertian akan keabadian
pun ditaruhNja dalam hati mereka,
dengan tiada sangguplah manusia
untuk menjelami, dari permulaan
sampai penghabisan, pekerdjaan, jang
dikerdjakan Allah.
12 Aku mengerti, bahwa tiada baik
didalamnja, selain bersukatjita dan
menjedapkan dirinja selama hidupnja.
13 Lagipula, bahwasanja manusia
makan dan minum dan menikmati jang
baik dalam segala usahanja. Itu adalah
anugerah Allah.
14 Aku mengerti, bahwa jang diperbuat
Allah, adalah abadi. Sesuatupun tak

Pengkhotbah 3.15–19
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dapat ditambahkan atau dikurangi.
Tetapi Allah berbuat demikian, agar
orang menakuti wadjahNja.
15 Apa jang ada, dahulu sudah ada, dan
apa jang akan ada, sudah lama ada. Dan
Allah mentjari apa jang dikedjar.
16 Lagi aku melihat dibawah matahari:
Ditempat peradilan, disitu ada
kedjahatan; ditempat keadilan, disitu
ada kelaliman.
17 Aku berkata dalam hatiku: "Orang
djudjur dan orang djahat akan diadili
Allah." Sebab bagi setiap kegiatan dan
bagi setiap pekerdjaan ada waktunja
disana.
18 Karena (kelakuan) anak2 manusia
aku berkata dalam hatiku: "Allah hendak
membuktikan dan menjatakan, bahwa
mereka itu adalah binatang, jang satu
untuk jang lain.
19 Sebab samalah nasib manusia
dan binatang. Seperti jang satu mati,
demikianpun jang lain mati pula dan satu
nafas ada pada semua. Betul, tiadalah
kelebihan manusia diatas binatang,
karena semuanjalah sia2!

Pengkhotbah 3.20–4.3
20 Semua

11

menudju ketempat jang satu;
semua dari debu datangnja dan kembali
lagi mendjadi debu!
21 Siapakah gerangan tahu kalau2 nafas
manusia naik keatas dan kalau2 nafas
binatang turun kebawah dibumi?
22 Maka aku mengerti: tiada sesuatupun
lebih baik daripada, bahwasanja manusia
bersukatjita atas pekerdjaannja. Karena
inilah bagiannja. Sebab siapa gerangan
akan membimbingnja untuk melihat apa
jang akan ada sesudah dia?
1 Kembali aku memandang segala
penindasan, jang dikerdjakan
dibawah matahari. Maka lihatlah:
airmata orang2 jang tertindas, tetapi
tiada pelipur bagi mereka. Dan dari pihak
para penindas datanglah kekerasan,
tetapi tiada pelipur bagi mereka.
2 Dan aku menjebut orang2 jang sudah
mati lebih berbahagia daripada orang2
jang masih hidup berdjangka waktu.
3 Tetapi lebih berbahagia daripada
ke-dua2nja ialah orang jang belum
ada djangka hidup padanja dan belum
melihat peri djahat, jang dikerdjakan
dibawah matahari.

4

Pengkhotbah 4.4– 10
4 Demikianpun

12

aku melihat, bahwa
segala usaha dan segala hasil kegiatan
ialah: kedengkian orang, jang satu
kepada orang jang lain. Inipun ke-sia2an
dan mengedjar angin.
5 "Orang jang bodoh berdekap tangan
dan makan dagingnja sendiri."
6 "Lebih baiklah segenggam penuh
ketenteraman, daripada dua genggam
penuh kesusahan" ...... dan mengedjar
angin!
7 Maka kulihat kesia-siaan lain dibawah
matahari:
8 Ada seseorang sendirian dan tiada lain
padanja, baik anak maupun saudara.
Namun demikian usahanja tidak ada
habis2nja, matanjapun tak puas2nja
dengan kekajaan. "Untuk siapa gerangan
aku berusaha dan berpantang dari
barang2 jang baik?" Inipun kesia-siaan
dan kesibukan malang!
9 Lebih baiklah berdua daripada
sendirian, karena demikian gandjaran
jang baik diperolehnja dari usahanja.
10 Kalau sampai mereka djatuh, maka
jang satu membangunkan temannja.
Tjelakalah orang sendirian jang

Pengkhotbah 4.11–16
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djatuh! Maka tiada seorangpun, jang
membangunkannja.
11 Demikianpun kalau dua orang tidur
ber-sama2, mendjadi hangat. Tetapi
seorang sendirian, bagaimana gerangan
akan mendjadi hangat?
12 Kalau pun orang mengalahkan
seorang sendirian, tetapi dua orang
bertahan terhadapnja dan: "tali rangkap
tiga tidak lekas diputuskan".
13 "Lebih baiklah seorang pemuda jang
miskin tetapi bidjak, daripada radja jang
sudah tua tetapi bodoh", jang tak tahu
minta nasihat.
14 Sebab dia itu keluar dari tawanan
untuk mendjadi radja, walaupun ia
dilahirkan miskin dalam keradjaan orang
jang lain itu.
15 Aku telah melihat, bahwa semua jang
hidup dan bergerak dibawah matahari
berpihak kepada si pemuda tadi, jang
mendjadi penggantinja.
16 Tiada berhingga djumlah rakjat,
segala orang jang dikepalainja, namun
orang jang (datang) kemudian tidaklah
bersukatjita karena dia. Inipun adalah
kesia-siaan dan mengedjar angin!

Pengkhotbah 5.1–6
1 (4-17)
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Ingatlah akan kakimu,
apabila engkau masuk rumah Allah.
Sebab menghadap untuk mendengarkan
ialah kurban jang lebih baik daripada
persembahan orang2 bodoh, jang
malahan tidak tahu, bahwa mereka
berbuat djahat.
2 (5-1) Djangan ter-gesa2 dengan
mulutmu, hatimupun djangan tergopoh2 mengutjapkan perkataan
dihadapan Allah. Allah kan ada disurga,
sedangkan dikau diatas bumi. Dari sebab
itu sedikitlah hendaknja perkataan.
3 (5-2) Sebab: "Mimpi timbul dari
banjaknja kesibukan, dan omong bodoh
dari banjaknja perkataan."
4 (5-3) Apabila engkau mengikrarkan
kaul kepada Allah, maka bajarlah tanpa
me-nunda2, sebab orang bodoh tidak
berkenan padaNja. Bajarlah apa jang
telah kaunazarkan!
5 (5-4) Lebih baiklah tidak bernazar
daripada bernazar dan tidak
membajarnja!
6 (5-5) Mulutmu djangan kauidjinkan
membudjuk dirimu untuk berdosa
terhadap dirimu sendiri dan djanganlah
berkata kepada utusan: "Inilah
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kechilafan sadja!" Mengapa kiranja
Allah murka atas utjapanmu dan
menghantjurkan pekerdjaan tanganmu?
7 (5-6) Sebab: "Dalam banjak mimpi,
banjaklah kesia-siaan, banjaklah pula
perkataan." Tetapi engkau hendaknja
menakuti Allah!
8 (5-7) Djika engkau melihat penindasan
orang miskin dan perkosaan hak dan
keadilan dinegeri, maka djanganlah
tertjengang atas hal ini. Sebab: "Satu
orang jang tinggi meng-amat2i orang
tinggi jang lain dan jang lebih tinggi
meng-amat2i ke-dua2nja.
9 (5-8) Untung negeri adalah bagi
semua; radja diabdi wilajahnja"
10 (5-9) "Siapa jang menjukai uang,
tidak dipuaskan dengan uang, dan siapa
jang menjukai kekajaan, tiada untung
padanja." Inipun adalah kesia-siaan!
11 (5-10) "Dimana ada banjak
harta benda, ada banjak pula jang
memakannja", dan apakah faedahnja
bagi orang, jang memilikinja, selain
untuk dipandang matanja?
12 (5-11) Enaklah tidur orang jang
bekerdja, entah ia makan sedikit entah
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makan banjak, tetapi kekenjangan orang
kaja tidak membiarkan dia tidur.
13 (5-12) Ada tjelaka ngeri, jang telah
kulihat dibawah matahari: Kekajaan jang
disimpan si pemilik akan kemalangannja
sendiri.
14 (5-13) Kekajaan itu hilang karena
satu tindakan jang tjelaka, dan anak,
jang diperanakkannja bukan apa2
ditangannja.
15 (5-14) Telandjanglah seperti ia telah
keluar dari kandung ibunja, demikianpun
ia mesti kembali, sebagaimana
datangnja, dan dari usahanja tiada
apapun djua dibawanja dan tinggal
didalam tangannja.
16 (5-15) Dan inipun adalah tjelaka
jang ngeri: tepat seperti ia datang,
iapun akan pergi dan apakah faedahnja
baginja, bahwa berusaha untuk angin?
17 (5-16) Seluruh umur hidupnja ia
makan dalam kegelapan dan ia sama
sekali tiada senang, melainkan sakit dan
geram hatinja.
18 (5-17) Lihatlah apa jang telah
kumengerti baik, jakni: sudah
semestinja manusia makan dan minum
dan menikmati jang baik dalam segala
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usahanja, jang diusahakannja dibawah
matahari sepandjang umur hidup
pendek, jang dianugerahkan Allah
kepadanja. Sebab inilah bagiannja.
19 (5-18) Lagipula: bahwasanja setiap
manusia, jang dianugerahi Allah
kekajaan dan mata benda, diidjinkan
makan daripadanja dan mengambil
bahagiannja dan menjenangkan dirinja
dengan usahanja; inilah anugerah Allah
adanja.
20 (5-19) Sebab demikian orang tak
akan ingat banjak2 akan segala hari
hidupnja, djustru oleh sebab Allah
menghibukkannja dengan kesukaan
hati.
1 Ada kemalangan, jang telah kulihat
dibawah matahari, jang menekan
manusia dengan hebatnja:
2 Seorang dilimpahi Allah kekajaan,
mata benda dan kemuliaan dan
diapun tak kekurangan sesuatu
dari jang diinginkannja. Tetapi Allah
tidak mengidjinkannja untuk makan
daripadanja dan orang luaranlah jang
akan menikmatinja. Inilah kesia-siaan
dan kesedihan besar.
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seseorang memperanakkan
seratus anak dan hidup banjak tahun
lamanja dan amat pandjanglah umur
hidupnja, tetapi djika hatinja tidak
dipuaskan dengan harta2nja, bahkan
tiada kubur baginja, maka kusebutkan
anak keguguran lebih berbahagia
daripada dia.
4 Sebab: "Dia ini datang dengan
pertjuma dan pergi dalam kegelapan",
tetapi nama orang itupun ditudungi
kegelapan.
5 Pun: "Dia tidak melihat dan tidak
mengenal matahari." Lebih istirahat
untuk jang satu daripada untuk jang
lain!
6 Seandainja orang itu hidup duaribu
tahun lamanja, tetapi ia tidak menikmati
harta2nja, bukankah ke-dua2nja pergi
ketempat jang sama djua?
7 "Segala usaha manusia dilakukan
untuk mulutnja, tetapi keinginannja tak
terpenuhi!"
8 Sebab dalam hal apakah orang jang
bidjak melebihi orang jang bodoh?
Apakah gunanja bagi orang miskin,
bahwa ia tahu berlaku dengan sopan
terhadap orang2?

Pengkhotbah 6.9–7.2
9 "Lebih
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baiklah apa jang dilihat mata
daripada pengembaraan hati." Tetapi
inipun kesia-siaan dan mengedjar angin!
10 Jang sudah ada, sudah lama
disebutlah namanja dan sudah
dimaklumi djua, siapa manusia itu
adanja dan ia tidak sanggup bersengketa
dengan Jang lebih kuat daripadanja.
11 Makin banjak utjapan, makin banjak
kesia-siaan. Apa gunanja itu bagi
manusia?
12 Siapa gerangan tahu, apa jang
baik bagi manusia didalam hidupnja
sepandjang umurnja jang sia2, jang
dilangsungkannja sebagai bajang2?
Sebab siapa gerangan memberitahukan
kepada manusia, apa jang akan terdjadi
sesudah dia dibawah matahari?
1 Lebih baiklah nama harum daripada
minjak jang baik, dan hari adjal
daripada hari lahir.
2 Lebih baiklah pergi kerumah
perkabungan daripada kerumah
perdjamuan; sebab inilah kesudahan
setiap manusia, dan siapa jang hidup
hendaklah memperhatikannja!
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baiklah dukatjita daripada
tertawa, sebab pada muka muram
baiklah keadaan hatinja.
4 Hati orang2 jang bidjak berada
dirumah perkabungan, hati orang2
bodoh dirumah kesukaan.
5 Lebih baiklah mendengarkan teguran
orang bidjak, daripada mendengarkan
pudjian orang2 jang bodoh.
6 Sebab seperti keretek duri dibawah
periuk, demikianpun adalah ketawa
orang jang bodoh. Inipun kesia-siaan!
7 Memang penindasan membuat orang
bidjak mendjadi orang bodoh, dan
sogok-suap memburukkan hati,
8 Lebih baiklah achir bitjara daripada
awalnja, dan lebih baiklah kesabaran
daripada keangkuhan hati!
9 Hatimu djangan ter-gesa2 mendjadi
marah, sebab amarah tinggal dalam
lambung orang2 jang bodoh.
10 Djangan berkata: "Apa sebabnja
masa jang dahulu lebih baik daripada
masa sekarang ini?" Bukannja karena
kebidjaksanaan engkau menanjakan itu!
11 Baiklah kebidjaksanaan disertai
pusaka dan beruntunglah itu bagi
manusia jang melihat matahari.

Pengkhotbah 7.12–18
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pelindungan kebidjaksanaan
sama adanja dengan pelindungan uang.
Dan keuntungan pengetahuan ialah:
kebidjaksanaan menghidupi pemiliknja.
13 Pandanglah pekerdjaan Allah: siapa
dapat meluruskan apa jang telah
dibengkokkanNja?
14 Pada hari jang baik hendaklah
bersukatjita dan pada hari jang malang
ingatlah akan ini: Jang satu maupun
jang lain telah diadakan Allah, agar
supaja manusia djangan menemukan
apa jang ada sesudah dia.
15 Semuanja itu kulihat sepandjang
umur hidupku jang sia-sia: Ada
orang djudjur, jang binasa dalam
kedjudjurannja dan ada orang
djahat, jang pandjang umur dalam
kedjahatannja.
16 Djangan terlalu djudjur, dan djangan
djuga terlampau bidjak! Mengapa akan
kaubinasakan dirimu sendiri?
17 Djangan terlalu djahat, dan
djanganlah engkau bodoh. Mengapa
engkau akan mati sebelum waktumu?
18 Berbahagialah orang jang mengukuhi
jang satu dan tidak melepaskan
tangannja daripada jang lain!

Pengkhotbah 7.19–25
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Sebab siapa jang takut akan Allah
menghindarkan ke-dua2nja.
19 Kebidjaksanaan mendjadikan orang
jang bidjak lebih kuat daripada sepuluh
penguasa didalam kota.
20 Sebab diatas bumi tiada orang
djudjur satupun, jang hanja melakukan
jang baik sadja tanpa pernah berdosa.
21 Djangan memperhatikan semua
perkataan, jang diutjapkan, agar engkau
djangan sampai mendengar hambamu
mengutuki engkau.
22 Hatimu kan tahu pula, bahwa engkau
kerap kali telah mengutuki orang lain.
23 Semuanja itu telah kuselidiki dengan
kebidjaksanaan. Aku berkata: "Aku mau
mendjadi bidjak." Tetapi itulah tetap
djauh daripadaku.
24 Djauhlah adanja barang apa jang
ada, dan dalam, ja dalam! Siapa
gerangan akan mentjapainja?
25 Dalam hatiku aku berusaha lagi untuk
mengetahui dan menjelidiki dan mentjari
kebidjaksanaan dan rantjangan. Lalu
aku mengerti, bahwa kedjahatan itu
suatu kebodohan dan kebodohan itu
suatu kegilaan.

Pengkhotbah 7.26–8.2
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kudapati, bahwa: "Lebih
kuat daripada maut ialah perempuan,
jang mendjadi djaring, jang hatinja
mendjadi djerat; dan tangannja adalah
tali pengikat; siapa jang berkenan pada
Allah, melarikan diri daripadanja, tetapi
si pendosa ditangkap olehnja."
27 Lihat: inilah kudapati, kata si
Pengchotbah, satu sesudah jang lain,
sedang mentjari rantjangannja.
28 Jang hingga kini ditjari djiwaku dan
tidak diketemukannja ialah ini: "Satu
manusia jang djitu kudapati diantara
seribu orang, tetapi wanita jang begitu
tidak kudapati diantara sekian banjak
orang."
29 Lihatlah hanjalah ini jang kudapati:
Allah mendjadikan manusia djudjur,
tetapi mereka itu mentjari banjak
rantjangan.
1 "Siapa toh menjamai orang
jang bidjak dan siapa toh
mengenal keterangan segala sesuatu?
Kebidjaksanaan manusia membuat
mukanja ber-seri2, dan berubahlah
kekerasan wadjahnja."
2 Hormatilah wadjah radja, djuga demi
sumpah, jang diikrarkan kepada Allah.
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ter-gopoh2 mendjauhi dia;
djangan mentjampuri perkara djahat,
sebab ia dapat melakukan apa jang
disukainja.
4 Karena titah radja adalah amat
kuasa, dan siapa gerangan akan berkata
kepadanja: "Apakah kaulakukan?".
5 Siapa jang memenuhi perintah, tidak
tahu kemalangan, tetapi hati orang jang
bidjak mengenal waktu dan peradilan.
6 Sebab bagi semuanjalah ada waktu
dan peradilan, sebab kedjahatan
manusia memberati dia sendiri.
7 Tetapi ia tidaklah tahu, apa jang
akan terdjadi. Sebab siapakah
memberitahukan kepadanja, bagaimana
djadinja?
8 Tiada manusia satupun jang
berkuasa atas njawa, sehingga ia dapat
menahannja. Tiada seorang djuapun
jang berkuasa atas hari adjal, lagi
tiada pelepasan dari perdjuangan dan
kedjahatanpun tidak dapat meluputkan
para pembuatnja.
9 Semuanja ini telah kulihat dan aku
telah menaruh perhatian kepada segala
pekerdjaan, jang terdjadi dibawah
matahari, waktu manusia jang satu
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berkuasa atas manusia jang lain akan
kebinasaannja.
10 Lagipula aku melihat orang2 djahat
diantar kepekuburan, sedangkan orang2,
jang berbuat benar harus keluar dari
tempat jang sutji dan dilupakan dikota.
Inipun kesia-siaan!
11 Karena keputusan tidak lekas
dilaksanakan atas perbuatan jang
djahat, maka penuhlah orang2 dengan
keinginan untuk berbuat djahat.
12 Pada kenjataannja si pendosa,
kendati ia berbuat djahat seratus kali,
namun pandjang umur hidupnja. Namun
aku tahu baik2 akan hal ini: "Akan
berbahagialah orang2 bertakwa, sebab
takut akan Allah,
13 sedangkan orang2 djahat tak akan
berbahagia dan tentulah seperti bajang2
sadja pandjanglah umur hidupnja, sebab
mereka tidak takut akan Allah."
14 Tetapi ada suatu kesia-siaan jang
terdjadi diatas bumi: Ada orang2 djudjur
jang kedatangan, sebagaimana patutnja
bagi orang2 djahat; dan ada orang2
djahat jang kedatangan sebagaimana
patutnja bagi orang2 djudjur. Maka
kataku: Inipun kesia-siaan!

Pengkhotbah 8.15–9.1
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aku memudji kesukaan. Sebab
tiada sesuatupun jang baik bagi manusia
dibawah matahari, ketjuali makan dan
minum dan ber-suka2. Dan inipun
hendaknja menjertai dia ditengah
usahanja sepandjang umur hidupnja,
jang dianugerahkan Allah kepadanja
dibawah matahari ini.
16 Ketika aku membulatkan hatiku
untuk mengenal kebidjaksanaan dan
untuk mengerti kegiatan jang terdjadi
diatas bumi: nah, mata manusia siang
dan malam tidak melihat tidur!
17 Lalu aku mengerti pekerdjaan
Allahlah kesemuanja itu. Nah, manusia
tak sanggup mendugai pekerdjaan,
jang terdjadi dibawah langit. Sebab,
sekalipun manusia bersusah pajah
untuk mentjarinja, namun ia tak
dapat mendapatinja. Bahkan orang
jang bidjak, sekalipun ia berkata ia
mengetahuinja, tak sangguplah dia
djuga menemukannja!
1 Sebab semuanja ini kutjamkan
dalam hatiku dan hatiku melihat
semuanja ini: Orang2 jang djudjur dan
orang2 jang bidjak dan pekerdjaan
mereka ada ditangan Allah. Entah
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tjinta entah bentji tiada ketahuan
kepada manusia; ke-dua2nja adalah
dihadapannja.
2 Ke-dua2nja: Sebagaimana semua
adalah satu dan sama djua nasibnja
- orang jang djudjur dan orang
jang djahat, orang jang tahir dan
orang jang nadjis, orang jang
mempersembahkan kurban dan orang
jang tidak mempersembahkan kurban
- demikian sama sadja bagi orang jang
baik maupun orang jang djahat, orang
jang bersumpah dan orang jang takut
bersumpah.
3 Inilah tjelaka dalam semuanja jang
terdjadi dibawah matahari, bahwasanja
satu dan sama djua nasibnja bagi semua
dan bahwasanja djuga hati manusia
penuh kemalangan dan kegilaan ada
didalam hati mereka selama mereka
hidup. Dan sesudah itu: menudju orang2
jang mati!
4 Memang, barang siapa termasuk
kalangan semua orang jang hidup,
baginja ada harapan. Sebab: "Lebih
baiklah andjing jang hidup daripada
singa jang mati!"

Pengkhotbah 9.5– 10
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jang hidup kan tahu, bahwa
mereka akan mati, sedangkan orang2
jang mati tidak mengenal apa2! Lagipula
mereka tak mendapat gandjaran lagi,
sebab kenangannja sudah terlupakan.
6 Dan tjinta, kebentjian dan kedengkian
mereka sudah lama lenjap, lagi mereka
tak pernah ikut-serta lagi dalam hal2
jang terdjadi dibawah matahari.
7 "Mari, makanlah rezekimu dengan
sukatjita, dan minumlah anggurmu
dengan sukahati", sebab perbuatan2mu
terdahulu sudah berkenan pada Allah.
8 "Hendaklah selalu pakaianmu putihmetah, dan kepalamu djangan kurang
minjak".
9 Nikmatilah hidup dengan isteri,
jang kau sajangi, sepandjang umur
hidupnja jang sia2, jang dianugerahkan
Allah dibawah matahari, sepandjang
umur hidupmu jang sia2! Sebab inilah
bagianmu dalam hidup dan dalam usaha,
jang kauusahakan dibawah matahari.
10 Barang apa, jang didapat tanganmu
untuk diperbuat, perbuatlah itu sekadar
kekuatanmu! Sebab tiada pekerdjaan,
rentjana, pengetahuan maupun
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kebidjaksanaan dalam pratala, kemana
engkau hendak pergi!
11 Lagipula kulihat dibawah matahari:
Perlarian bukan bagi orang jang tjepat;
perang bukan bagi orang jang perkasa;
rezeki bukan bagi orang2 jang bidjak;
kekajaan bukan bagi orang2 jang tjerdik,
perkenanan bukan ditangan orang2 jang
arif. Sebab waktu dan nasib diketemukan
semua orang.
12 Manusiapun tidak mengenal saatnja.
Seperti ikan jang tertangkap dengan
pukat jang tjelaka, dan seperti burung
jang tertangkap dengan djaring,
demikianpun orang2 didjerat pada saat
jang naas, apabila mereka disergapnja
dengan se-konjong2.
13 Kebidjaksanaan inipun telah kulihat
dibawah matahari dan tampak olehku
besarlah itu:
14 Adalah suatu kota ketjil jang sedikit
prija didalamnja. Seorang radja besar
datang menjerbu dan mengepungnja dan
mendirikan kubu2 besar terhadapnja.
15 Nah, disana terdapatlah seorang
jang miskin dan bidjak. Dia itu berhasil
menjelamatkan kota itu karena
kebidjaksanaannja. Tetapi tiada seorang
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djuapun ingat lagi kepada orang miskin
tadi.
16 Namun demikian, aku telah berkata:
"Lebih baiklah kebidjaksanaan daripada
kekuatan." Tetapi kebidjaksanaan
orang jang miskin tadi dihinakan dan
perkataannjapun tidak didengarkan.
17 Perkataan orang2 bidjak jang
diutjapkan dengan tenang lebih baik
didengarkan daripada teriak penguasa
di-tengah2 orang2 bodoh.
18 Lebih baiklah kebidjaksanaan
daripada sendjata2 perang, tetapi satu
pendosa sadja dapat menghantjurkan
banjak hal jang baik.
1 Lalat mati membusukkan
minjak wangi djuru urap; lebih
terbilang daripada kebidjaksanaan dan
kehormatan ialah sedikit kebodohan.
2 Hati orang bidjak tjondong kesebelah
kanan, sedangkan hati orang jang bodoh
tjondong kesebelah kirinja.
3 Djalan manapun ditempuh, orang
bodoh, ia kekurangan hati, dan tentang
siapa sadja ia berkata: "Bodohlah dia
itu!"
4 Djika amarah si penguasa bangkit
terhadapmu, djangan mendjauhi
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tempatmu, sebab ketenangan hati
mendjauhkan banjak dosa.
5 Ada suatu kedjahatan, jang telah
kulihat dibawah matahari, jakni suatu
kechilafan, jang datang dari penguasa:
6 Orang jang bodoh ditaruh dalam
kedudukan tinggi, sedangkan orang2
jang kaja menduduki tempat jang
rendah.
7 Aku telah melihat budak2 naik kuda
dan pangeran2 seperti budak sadja
berdjalan kaki.
8 Siapa jang menggali lubang,
akan djatuh kedalamnja, siapa jang
menembus tembok, akan dipagut ular.
9 Siapa jang mentjabut batu2, akan
berluka karenanja, dan siapa jang
membelah kaju, haruslah ber-hati2.
10 Djika kapak mendjadi tumpul dan
orang tidak mengasah matanja, maka
ia harus memperganda kekuatan. Tetapi
keuntungan ialah hasil kebidjaksanaan.
11 Djika ular memagut karena lalai
ditawarkan, maka tiada gunanja bagi
tukang penawar.
12 Perkataan, jang diutjapkan mulut
orang jang bidjak, menjenangkan.
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tetapi bibir orang jang bodoh
membinasakannja.
13 Permulaan utjapan mulutnja adalah
kebodohan, dan achir tuturnja ialah
kegilaan belaka.
14 Seorang bodoh membanjakkan
bitjaranja: orang tidak tahu, apa akan
terdjadi, dan siapa gerangan akan
memberitahukan kepadanja, apa akan
terdjadi sesudah dia?
15 Djerih-pajah orang2 bodoh
meletihkan mereka sendiri, sebab "ia
tidak mengenal djalan kekota".
16 Tjelakalah, engkau, negeri,
jang radjanja seorang anak, jang
pembesar2nja makan-minum pagi2.
17 Berbahagialah, engkau, negeri, jang
radjanja seorang bangsawan, jang
pembesar2nja makan-minum pada
waktunja, selaku prija, bukannja selaku
peminum.
18 Karena kemalasan rapuhlah kasau2,
karena kelembekan tangan, botjorlah
rumah.
19 Akan kesukaan disediakan
perdjamuan, dan anggur menjukakan
hidup, dan uang mendatangkan
semuanja.

Pengkhotbah 10.20–11.5
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antara utusan2mu sendiri
djangan mengutuki radja, dan djangan
mengutuki seorang kaja dalam kamar
tidurmu! Sebab burung2 diudara akan
menjiarkan suaramu, dan jang bersajap
akan mewartakan utjapanmu.
1 Lemparkanlah rotimu diatas
permukaan air, maka banjak hari
kemudian akan kauketemukan kembali.
2 Serahkanlah harta-milikmu kepada
tudjuh atau delapan, sebab engkau
tidak tahu bentjana apa akan menimpa
negeri.
3 Awan2, apabila penuh dengan hudjan,
maka mentjurahkannja diatas bumi. Dan
pohon entah ia tumbang keselatan entah
keutara, tetap berbaringlah ditempat ia
tumbang.
4 Siapa memandang angin sadja, tak
pernah akan menabur, dan siapa jang
meng-amat2i awan sadja, tak akan
menuai.
5 Sebagaimana engkau tidak tahu,
djalannja angin dan tulang2 dalam
kandung wanita jang hamil, demikianpun
engkau tidak tahu pekerdjaan Allah,
jang mendjadikan segala sesuatu.
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bidji2mu pagi2 benar,
dan djangan melepaskan tanganmu
dipetang hari. Engkau kan tidak tahu,
mana jang berhasil, jang satu atau jang
lain, atau ke-dua2nja sama baiknja.
7 Sedaplah tjahaja itu dan baiklah bagi
mata melihat matahari.
8 Sungguhlah, kalau seseorang hidup
banjak tahun lamanja, hendaklah ia
bersukatjita sepandjang sekaliannja
dan ingat akan hari2 kegelapan, bahwa
banjak adanja: barang apa jang akan
datang, adalah sia2 sadja!
9 Bersukatjitalah, hai pemuda, atas
kemudaanmu, hatimu hendaknja
ber-suka2 pada masa-mudamu; ikutilah
djalan2 hatimu dan pandangan2
matamu! Tetapi ketahuilah, bahwa
tentang semuanja ini Allah akan minta
pertanggungan-djawab kepadamu!
10 Djauhkanlah kesusahan dari hatimu,
dan enjahkanlah sengsara dari tubuhmu!
Sebab kemudaan dan kesegarannja
adalah sia2.
1 Dan ingatlah kepada Pentjiptamu
pada masa-mudamu, sebelum
hari2 buruk datang dan tibalah tahun2,
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jang kaukatakan: "Aku tidak suka akan
mereka itu;"
2 sebelum matahari, tjahaja, bulan dan
bintang2 disuramkan dan awan2 datang
kembali sehabis hudjan;
3 Apabila para pendjaga rumah gemetar,
apabila orang2 jang gagah-perkasa
membungkuk, dan para penggiling
berhenti pekerdjaannja, karena sudah
tinggal sedikit djumlahnja, dan mendjadi
kaburlah mereka jang mengintip dari
lubang2 rumahnja;
4 apabila tertutuplah kedua daun pintu
menudju djalan, dan bunji penggilingan
ber-susut2, dan kitjau unggas berhenti,
dan para penjanji ber-surut2;
5 apabila orang takut akan lerengan,
dan kekedjutan didjalan; dan apabila
pohon badam berbunga, dan belalang
menjeret dirinja, dan buah kaju
tudjuh merekah. Sebab manusia pergi
kerumahnja jang kekal dan para peratap
sudah berkeliling di-djalan2.
6 Sebelum rantai perak didjauhkan, dan
pelita ter-petjah2. sebelum tempajan
hantjur ditepi mata-air, dan kerekan
ter-petjah2 pada sumur;

Pengkhotbah 12.7–13
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debu kembali ketanah,
darimana ia datang, dan rohkehidupan kembali kepada Allah, jang
memberikannja.
8 Kesia-siaan jang serba sia2, kata si
Pengchotbah, kesemuanja sia2 adanja!
9 Selain bahwa si Pengchotbah adalah
orang bidjak, iapun mengadjarkan
pengetahuan kepada rakjat. Banjaklah,
jang telah dipertimbangkannja dan
banjak amsal telah disusunnja.
10 Si Pengchotbah berusaha
menemukan pepatah2 jang sedap
dan dia telah menuliskan dengan tepat
perkataan2 kebenaran.
11 Perkataan orang2 jang bidjak adalah
bagaikan mata-penghalauan, dan
sebagai pasak2 tertantjap. Mereka itu
adalah pemimpin2 himpunan, jang
diberikan oleh Gembala jang satu.
12 Selebihnja, hai anakku, hendaklah
awas! menggubah buku2 tak ada
kesudahannja dan banjak beladjar
memenatkan tubuh!
13 Tamat wedjangan; semuanja
didengar. Takutilah Allah dan indahkanlah
perintah2Nja. Sebab inilah seluruh
manusia.

Pengkhotbah 12.14
14 Karena
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atas segala perbuatan itu
Allah akan minta pertanggungan djawab
dalam pengadilan, atas barang apapun
jang tersembunji, entah baik entah
djahat.

Kidung Agung
1 Madah

Agung karangan Sulaiman.
aku diketjupinja dengan
ketjupan mulutnja! sebab asmaramu
melebihi air anggur;
3 harum semerbaklah bau kasaimu,
minjak tertjurahlah namamu, maka itu
anak2 dara asjik kepadamu.
4 Helakanlah aku akan mengikutimu.
Kami bergegas! Seri Baginda telah
membawaku masuk peraduannja. Kami
hendak bergirang dan bersuka atasmu,
asmaramu hendak kami pudji melebihi
anggur; selajaknjalah engkau dikasihi.
5 Hitam, namun eloklah aku, hai puteri2
Jerusjalem, bagaikan kemah dari Kedar,
laksana kain bulu kambing dari Salma.
6 Djanganlah kamu pandang aku
hina, karena aku ke-hitam2an, sebab
mataharilah jang melajur aku. Putera2
ibuku gusarlah kepadaku, aku disuruhnja
mendjadi pendjaga kebun anggur. Kebun
anggurku sendiri tak kudjagai.
7 Beritahukanlah kepadaku, engkau
kekasih hatiku, dimana kaugembalakan,

1

2 Biarlah

Kidung Agung 1.8–16
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dimana ditengah hari kausuruh mengaso
kawanan dombamu, supaja djanganlah
aku seperti orang jang berkeliaran, pada
kawanan2 teman2mu.
8 Djika tiadalah engkau tahu-menahu,
kau, jang terelok diantara wanita, ikutilah
djedjak kawanan, dan gembalakanlah
kambing2mu didekat perkemahan para
gembala.
9 Dengan kudaku terpasang pada kereta
Fare'o, kuumpamakan dikau, temanku.
10 Manislah pipimu diantara antaian2,
lehermu didalam kalung kerang.
11 Untaian2 emas hendak kami buatkan
bagimu, dengan manik2 dari perak.
12 Selagi baginda tinggal makan,
semerbaklah bau harum narwastaku.
13 Kekasihku sekembal berisi menjan
bagiku, terselat ditengah susuku.
14 Kekasihku bagiku sebagai setandan
bunga Henna, (jang tumbuh) dikebun
anggur Enggadi.
15 Sungguh, tjantiklah engkau,
temanku, sungguh tjantiklah! Matamu
penaku merpati.
16 Sungguh, eloklah, engkau,
kekasihku, betapa moleklah! Apalagi
balai2 kita ke-hidjau2an.

Kidung Agung 1.17–2.8
17 Kasau

3

rumah kita ialah pohon Aras,
dan langit2njalah pokok Saru!
1 Aku bunga Narsis di Sjaron, bunga
bakung dilembah.
2 Bagaikan bakung diantara dedurian,
demikian temanku diantara anak2 dara.
3 Bagaikan pokok tuffah diantara
pohon2an hutan, demikian kekasihku
diantara para djedjaka. Duduklah
aku dibawah naungannja, seperti
kudambakan. dan sedaplah buahnja bagi
langitan (mulut)ku.
4 Diantarkannja aku masuk kedalam
rumah anggur, dan pasukannja lawan
daku ialah asmara.
5 Segarkanlah aku dengan kue buah
anggur, njamankanlah aku dengan buah
tuffah, sebab sakitlah aku oleh asmara.
6 Lengankirinja menggalang kepalaku,
dan jang kanannja memeluk aku.
7 Kupersumpahkan kamu, hai puteri2
Jerusjalem demi kambing hutan dan rusa
dipadang: djanganlah kamu bangkitkan,
djangan bangunkan asmara. sampai dia
sendiri menghendakinja.
8 Dengar! Itulah dia kekasihku,
sungguh, datang dia! Me-lontjat2 diatas
gunung, me-londjak2 diatas bukit.
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Kidung Agung 2.9–15
9 Serupalah

4

kekasihku dengan kambing
hutan, dengan anak kidjang! Lihatlah,
berdirilah sudah dia dibalik dinding
tembok kami, menindjau dari tingkap,
menengok dari djendela ber-kisi2.
10 Kekasihku angkat bitjara, katanja
kepadaku: "Bangunlah, temanku!
datanglah, manisku!
11 Lihatlah, musim dingin sudah lalu,
hudjan lebat bersurut, lewatlah sudah.
12 Bunga2an telah muntjul dipadang,
paksa meranting telah tiba, dan bunji
tekukur kedengaran dinegeri kita.
13 Pohon ara sudah berpuntik, pokok
anggur kuntumnja harum mewangi.
Bangunlah, temanku, datanglah,
manisku.
14 Merpatiku, ditjelah padas,
dipersembunjian pada djurang,
tampakkan kepadaku parasmu,
perdengarkanlah suaramu kepadaku.
Sebab merdulah suaramu, dan djelita
nian parasmu."
15 Tangkapkan kami segera musang2,
musang2 ketjil, jang merusak kebun
anggur, sebab kebun anggur kami
berbunga.

Kidung Agung 2.16–3.5
16 Kekasihku
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padaku dan akulah
pada dia, dia, jang menggembalakan
kawanannja ditengah bunga bakung.
17 Sebelum bertiuplah angin pagi dan
sabur-limbur menghilang, dekatilah,
engkau, hendaklah, kekasihku serupa
dengan kambing hutan, dengan kidjang
diatas gunung2 Beter.
1 Dipembaringanku, dikala malam,
kutjari kekasih hatiku. Telah kutjari
dia, tetapi tiada bersua.
2 Aku hendak bangun dan berkeliling
dikota, mendjeladjahi kampung dan
lapangan mentjari kekasih hatiku. Telah
kutjari dia, tapi tiada bersua!
3 Aku ditemukan peronda, mereka jang
berkeliling dikota: "Kekasih hatiku kamu
lihatkah?"
4 Baru sadja aku berlalu pada mereka,
maka kekasih hatiku kudapat. Kupegang
dia dan tiada pernah kulepaskan, hingga
kuantarkannja kerumah bundaku, masuk
peraduan orang jang melahirkan daku.
5 Kupersumpahkan kamu, hai puteri2
Jerusjalem, demi kambing hutan dan
rusa dipadang; djanganlah kamu
bangkitkan, djangan bangunkan asmara,
sampai dia sendiri menghendakinja.
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Kidung Agung 3.6– 4.1
6 Apatah
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itu jang membubung dari
gurun, bagaikan tiang asap, tersaput
oleh asap menjan ukupan, mengalahkan
segala bedak wangi kelotong?
7 Sungguh, itulah pertiduran Sulaiman,
enampuluh pradjurit berkepung, pilihan
dari pradjurit Israil.
8 Semualah berpedang, patjaklah
berperang, masing2 berselatkan pedang
disisi pinggangnja terhadap mara
diwaktu malam.
9 Baginda Sulaiman telah membuat
baginja sebuah djempana dari kaju
Libanon.
10 Kakinja dibuatnja dari selaka,
sandarannja dari pada emas,
kedudukannja dari ungu-merah,
dalamnja bertatahkan kaju-arang.
11 Keluarlah memandang, hai puteri2
Sion, baginda Sulaiman bermahkota,
jang dikenakan ibunja, pada hari
pernikahannja, pada hari kesukaan
hatinja.
1 Sungguh, tjantiklah, engkau,
temanku, sungguh tjantiklah.
Matamu penaka merpati, (membajang)
dibalik lajahmu. rambutmu serupalah
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sekawan kambing me-lontjat2 turun
bukit Gile'ad.
2 Gigimu penaka sekawan domba
bertjukur, jang naik dari pembasuhannja,
semuanja beranak kembar, diantaranja
tiada seekorpun jang tidak beranak.
3 Bibirmu seutas pita kirmizi lajaknja,
bagaikan delima belah dualah pipimu
(membajang) dibalik lajahmu,
4 Lehermu bagaikan menara Dawudlah,
jang dibangun berdjendjang. Seribu
perisai bergantung padanja, semua
utar2 pahlawan.
5 Susumu berdua ibarat sepasang anak,
anak kembar kambing hutan, jang
merumput disela bunga2 bakung.
6 Sebelum bertiuplah angin pagi dan
sabur-limbur menghilang, aku hendak
pergi kegunung kemenjan dan kebukit
setanggi.
7 Tjantiklah, engkau, temanku,
seutuhnja, dan tjela satupun tiada
padamu.
8 Turunlah dari Libanon, tunanganku,
turunlah dari Libanon, marilah!
Terdjunlah dari puntjak Amana, dari
puntjak Sanir dan Hermon, dari

Kidung Agung 4.9–15
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persembunjian2 singa, dari pegunungan
harimau-buluh!
9 Engkau telah merantaikan daku,
adinda, tunanganku, merantaikan daku
dengan sekilas (kerlingan) matamu,
dengan segelang kalungmu.
10 Betapa manislah asmaramu,
adinda, tunanganku! Betapa sedapnja
asmaramu....melebihi anggur, dan
harum urapmu (mengalahkan) segala
balsam.
11 Bibirmu, hai tunanganku, berteteskan
tjair sarang lebah, air madu dan
susulah dibawah lidahmu, dan harum
pakaianmulah seperti harum gunung
Libanon.
12 Taman terkantjinglah engkau,
adinda, tunanganku, taman terkantjing,
pantjaran air termeterai.
13 Tumbuh2anmulah persada pokok
delima, dengan buahnja jang serba
lezat, bunga2 Saru dan narwastu,
14 narwastu dan kunjit, rotan sega dan
kaju manis, dengan segala matjam kaju
dupa, kemenjan dan tjendana beserta
pelbagai balsam pilihan.
15 Mata airlah tamanku, sumber air jang
hidup, jang mengalir dari Libanon.

Kidung Agung 4.16–5.4
16 Bangkitlah,
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hai angin utara, kemari,
hai angin selatan! Tiupilah tamanku,
agar semerbaklah bau pokok balsamnja.
Datang hendaknja kekasihku masuk
tamannja, ia makan hendaknja buah2nja
jang terpilih.
1 Aku datang masuk tamanku,
adinda, tunanganku, kupetik
kemenjan serta balsamku, kumakan
saranglebah bersama airmaduku,
kuminum air anggur serta susuku.
Makanlah, hai para kawan, dan
minumlah, sampai mabuklah karena
asmara!
2 Aku tidur, namun hatiku berdjaga.
dengarlah, kekasihku mengetuk!
"Bukalah, bagiku, adinda, temanku,
merpatiku, nirmaku! Sebab kepalaku
penuh berembun, ikalan rambutku
berintikan malam."
3 "Badjuku telah kutanggalkan, maka
boleh aku memakainja pula? Kakiku
sudah kubasuh, mana boleh kukotori
lagi?"
4 Kekasihku telah mendjulurkan
tangannja dari lubang kuntji, maka
terharulah batinku karenanja.
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Kidung Agung 5.5–10
5 Lalu

10

bangunlah aku, membuka
bagi kekasihku, tanganku berteteskan
kemenjan dan djariku menjan entjer
pada pegangan kantjing.
6 Telah kubuka kekasihku, tetapi
kekasihku berbalik, sudah lenjap.
Patahlah hatiku karena baliknja. Kutjari
dia, tetapi tiada kudapat, ku-panggil2
dia, tiada bersahut.
7 Aku telah ditemukan peronda, mereka
jang berkeliling dikota, dipukulinjalah
dan dilukainjalah aku, direbutlah
kain selendangku oleh mereka jang
mendjagai tembok.
8 Kupersumpahkan kamu, hai puteri2
Jerusjalem. andaikan kamu temukan
kekasihku, apakah jang akan kamu
kabarkan kepadanja? Bahwasanja
sakitlah aku oleh asmara!
9 Apakah lebihnja kekasihmu dari
kekasih lainnja, hai tertjantik diantara
wanita? Apakah lebihnja kekasihmu
dari kekasih lainnja, maka demikianlah
kaupersumpahkan kami?
10 Kilaplah kekasihku dan seronok,
mendjulang diantara selaksa.

Kidung Agung 5.11–6.2
11 Kepalanja
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bagaikan emas, emas
kimpal, rambutnja ikal laksana segugus
kurma, hitam pekat bagaikan gagak.
12 Matanja penaka merpati dekat paluh2
berair, sedang mandi dalam air susu,
duduk pada (kolam) berisi.
13 Pipinja bagaikan petak2 pokok
balsam, jang menumbuhkan semaksamun mewangi. Bibirnja adalah bakung,
berteteskan menjan entjer.
14 Tangannja merupakan sendi
emas, berhiaskan intan dari Tarsjisj.
Pinggangnja keping dari gading,
dihamburi batu2 nilam.
15 Kakinja bagaikan turus pualam,
bertumpukan alas emas kimpal.
Romannja laksana Libanon, terpilih
selaku pokok Aras.
16 Langitannjalah kemanisan, seutuhnja
ia mengambil hati. Begitulah kekasihku,
begitulah temanku, hai puteri2
Jerusjalem!
1 Kemanakah perginja kekasihmu, hai
terelok diantara wanita? Kemanakah
berbaliknja kekasihmu, agar kami ikut
tjari denganmu.
2 Kekasihku sudah turun masuk
tamannja, ke-petak2 pokok balsam,
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12

untuk menggembalakan kawanannja
di-kebun2 dan memetik bunga bakung.
3 Akulah pada kekasihku
dan kekasihkulah padaku. Ia
menggembalakan kawanannja ditengah
bunga bakung.
4 Elok benar, kau temanku, bagaikan
Tirsa, indah bagaikan Jerusjalem,
dahsjat selaku barisan teratur.
5 Palingkanlah matamu daripadaku,
sebab aku terpesona olehnja. Rambutmu
serupalah sekawan kambing, melondjak2 turun bukit Gile'ad.
6 Gigimu penaka sekawan domba, jang
naik dari pembasuhannja, semuanja
beranak kembar, diantaranja tiada
seekorpun jang tidak beranak.
7 Bagaikan delima belah dualah pipimu.
(membajang) dibalik lajahmu.
8 Adalah enampuluh orang permaisuri
dan delapanpuluh gundik lainnja, anak
darapun tiada terbilang djumlahnja.
9 Tapi esalah merpatiku, nirmaku, puteri
tunggal bagi ibunja, terpilih oleh jang
memperanakkannja. Dara2 melihat dan
memudjinja, permaisuri dan gundik
pada memuliakannja:

Kidung Agung 6.10–7.3
10 "Siapakah
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dia jang mendjenguk
bagaikan fadjar, elok seperti purnama,
nirmala bagaikan sang surja, dahsjat
selaku barisan teratur?"
11 Aku sudah turun ketaman pala,
hendak memandang bertunasnja
lembah, untuk melihat kalau pokok
anggur sudah berkuntjup, dan pokok
delima berbunga.
12 Tidak tahulah aku ......, tapi nafsuku
telah mengangkat diriku keatas kereta
bangsaku djadi panglima.
13 (6-1) Pulanglah, pulanglah, hai
Sulamit, pulanglah, pulanglah, agar
kami memandang dirimu! Apatah kamu
pandang pada si Sulamit, se-akan2 ia
bertari berbaris kembar?
1 (7-2) Betapa indahnja kakimu
dalam kasutnja, hai puteri baginda!
Lengkung pinggulmu bagaikan hiasan,
karja tangan seniman.
2 (7-3) Pusarmu pinggan tjekung
membulat, djangan itu berkekurangan
anggur bertjampur. Ribaanmu
merupakan gandum bertimbun,
berpagarkan bunga2 bakung.
3 (7-4) Susumu berdua ibarat sepasang
anak, anak kembar kambing hutan.

7

Kidung Agung 7.4–10
4 (7-5)
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Lehermu seperti menara gading.
Matamu laksana kolam di Hesjbon,
didekat gerbang Bet-Rabbim. Hidungmu
seperti menara Libanon, jang menindjau
ke Damsjik.
5 (7-6) Kepalamu (mendjulang) bagai
gunung Karmel, dan rambut kepalamu
merah-lembajung, seorang radja
terantaikan oleh kepang2nja.
6 (7-7) Betapa eloklah engkau dan
betapa djelita, kekasihku, penuh
kemanisan.
7 (7-8) Engkau semampai laksana
pokok kurma dan susumu bagaikan
gugusan2nja.
8 (7-9) Udjarku: Hendak kupandjat
pokok kurma itu, dan kupegang
tangkai2nja. Susumu hendaknja
bagaikan gugusan buah anggur, dan
harum mulutmu seperti (harum) buah
tuffah.
9 (7-10) dan bitjara mulutmu bagai
anggur terpilih. Itu mengalir kepada
kekasihku, meleleh sepandjang bibir
mereka jang tertidur.
10 (7-11) Aku pada kekasihku, dan
kepadakulah menjasar berahinja.

Kidung Agung 7.11–8.4
11 (7-12)
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Marilah, hai kekasihku,
marilah kita keluar kepadang, kita
hendak bermalam di-dusun2.
12 (7-13) Pagi2 kita hendak bergegas
kekebun anggur melihat, kalau pokok
anggur sudah berkuntjup, kelopak2 telah
merekah, pokok delima sudah berbunga.
Disana aku hendak memberikan
asmaraku kepadamu.
13 (7-14) Semerbaklah harum buah
Madragora, dekat pintu2 kitalah semua
buah2an terpilih, jang baru serta jang
lama; telah mereka kusimpan bagimu,
kekasihku.
1 Ah, semoga engkau selaku abangku
sendiri, jang sama2 menjusu ibuku!
Apabila kudapati kau diluar, maka boleh
kutjium engkau, dengan tiada seorang
jang menghinaku.
2 Maka akan kuantarkan kau,
masuk kedalam rumah ibuku, (agar)
kauadjarkan daku. Aku akan beri minum
kepadamu, anggur be-rempah2 dan air
buah delimaku.
3 Tangankirinja menggalang kepalaku,
dan jang kanannja memeluk aku.
4 Kupersumpahkan kamu, hai
puteri2 Jerusjalem; djanganlah kamu

8

Kidung Agung 8.5–9
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bangkitkan, djangan bangunkan asmara,
sampai dia sendiri menghendakinja.
5 Siapakah itu jang membubung
dari gurun, bersandarkan kekasihnja?
Dibawah pokok tuffah engkau
telah kubangunkan, disana ibumu
mengandung engkau, disana
mengandung jang melahirkan dikau.
6 Lekatkan daku bagai meterai diatas
dadamu, bagaikan meterai pada
lenganmu. Sebab kuat bagaikan mautlah
asmara, gigih laksana pratalalah
tjemburu. Njalanja ibaratkan njala api,
bagaikan pidjar Jahwe.
7 Air jang banjak tidak kuasa
memadamkan asmara, tiadapun sungai2
dapat menghanjutkannja. Sekalipun
orang memberikan segala harta-benda
rumahnja bagai penukar asmara,
nistjaja, ia dihinakan orang.
8 Adik kami muda belia dan belum
berbuah dada. Kami mengapakan adik
kami bila orang melamarnja kelak?
9 Andaikan dia dewala, nistjaja kami
bangunkan katelum selaka diatasnja;
andaikan dia pintu-gerbang, nistjaja
kami merebatkannja dengan papan kaju
Aras.

Kidung Agung 8.10– 14
10 Akulah
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dewala dan susuku
laksana menaranja. Maka dalam
pemandangannja, se-akan2 damai
sudah kudapati.
11 Sulaiman mempunjai kebun anggur di
Ba'al-Hamon. Diserahkannja itu kepada
pendjaga2, jang masing2 membajar
seribu keping perak bagi hasilnja.
12 Kebun anggur, jang kumiliki, adalah
dihadapanku; bagimulah hai Sulaiman,
seribu keping perak itu, dan dua ratus
keping bagi pendjaga hasilnja.
13 Hai, kau penghuni taman, para
kawanku mengindahkan suaramu;
buatlah aku mendengarkannja!
14 Larilah, hai kekasihku, hendaklah
serupa dengan kambing hutan, dengan
kidjang diatas gunung2 balsam!

Yesaya
1 Penglihatan

Jesaja bin Amos,
jang dilihatnja tentang Juda serta
Jerusjalem didjaman 'Uzia, Jotam, Ahaz
dan Hizkia, radja2 Juda.
2 Dengarkanlah, hai langit,
tjondongkanlah telinga, hai bumi,
Sebab Jahwelah bersabda: "Anak2 telah
Kubesarkan serta Kuasuh, tetapi mereka
mendurhakai Aku.
3 Memang, seekor lembu djantan
mengenal pemiliknja, dan seekor keledai
mengenal palung tuannja, tapi Israil
tidak mengenal (dan) umatKu tidaklah
paham."
4 Tjelakalah bangsa pendosa, kaum
jang sarat oleh kesalahan, keturunan
kaum djahat, anak jang nakal. Mereka
meninggalkan Jahwe, menghina Sang
Kudus Israil, telah berpaling kebelakang.
5 Dimana kamu masih mau dipukuli,
maka kamu terus mendurhaka. Seluruh
kepala kesakitan, seluruh hati merana.
6 Dari tapak kaki hingga kepala tidak
ada bagian sehat padanja, luka letjet

1

Yesaya 1.7–12

2

dan luka parah jang tidak dipatjul,
jang tidak dibalut, dengan minjak tidak
disegarkan.
7 Negerimu lengang, segala kotamu
terbakar oleh api, didepan mata sendiri
tanahmu telah dimakan orang asing;
lenganglah itu seperti Sodom jang
hantjur.
8 Puteri Sion tertinggal bagaikan gubuk
dikebon anggur, laksana dangau diladang
mentimun, seperti kota jang terkepung.
9 Sekiranja Jahwe Balatentara tidak
meninggalkan bagi kita orang sedikit
jang luput, maka kita mendjadi seperti
Sodom, serupa dengan Gomora.
10 Dengarkanlah sabda Jahwe, hai
para penguasa Sodom, tjondongkanlah
telinga kepada wedjangan Allah kita, hai
kaum dari Gomora.
11 "Apa gunanja bagiKu kurban
sembelihanmu jang banjak, kata Jahwe;
Aku kenjang akan kurban domba djantan
dan lemak sapi tambun; darah lembu
djantan, darah anak domba, darah
kambing djantan tak Kusukai.
12 Pabila kamu datang menghadap
wadjahKu - siapa gerangan

Yesaya 1.13–18

3

menuntut daripadamu meng-indjak2
pelataran2Ku?
13 Djangan terus mendatangkan
persembahan2 penipu baunja hanja
kengerian bagiKu; bulan muda, Sabat
dan perkumpulan sutji - Aku tidak
menanggung kedjahatan bersama
dengan himpunan meriah!
14 Bulan muda dan perajaanmu,
djiwaKu bentji kepadanja; bebanlah itu
bagiKu, menanggung itu Aku djemu!
15 Pabila tangan kamu tadahkan, maka
mataKu Kututup terhadapmu; dan
kalaupun kamu membanjakkan doamu,
namun tidak Kudengarkan. Tanganmu
penuh dengan darah,
16 basuhkan, bersihkanlah dirimu.
Djauhkanlah perbuatan durdjanamu dari
hadapan mataKu, berhentilah berbuat
durdjana!
17 Beladjarlah berbuat baik,
usahakanlah hukum, kekanglah si
pemeras, berikanlah hak kepada si
jatim, belalah perkara si djanda.
18 Marilah kita beratjara, kata Jahwe.
Sungguhpun dosamu laksana kirmizi,
namun putih bagaikan saldju akan
mendjadi; kalaupun seperti merah

Yesaya 1.19–25
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lembajung merah warnanja, namun
laksana kapas akan mendjadi.
19 Andaikan kamu rela mendengarkan
maka jang baik dari bumi kamu makan.
20 Tapi djika kamu enggan dan degil,
maka kamu akan dimakan pedang".
Sebab mulut Jahwe sudah bersabda!
21 Bagaimana gerangan mendjadi
pelatjur kota jang tuhu-setia? Dahulu
ia penuh keadilan, tempat kedjudjuran
bermalam tapi kini hanja pembunuh
melulu.
22 Perakmu mendjadi terak, arakmu
bertjampur air.
23 Para pangeranmu pendurhaka dan
bersekutu dengan pentjuri. Semua
gemar akan hadiah dan mengedjar
sogokan; hak tidak diberikannja kepada
si jatim dan perkara si djanda tidak
sampai kepada mereka.
24 Maka itu demikianlah firman Tuhan
Jahwe Balatentara, Sang Kuasa Israil:
"Tjelakalah, para musuhKu harus
memampas kepadaKu, Aku membalas
dendam kepada segala seteruKu.
25 TanganKu hendak Kukedangkan
lawan dikau, se-teliti2nja terakmu akan

Yesaya 1.26–2.1
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Kubesut, akan Kudjauhkan segenap
timah-hitammu.
26 Aku hendak membuat para hakimmu
seperti semula dan segala penasehatmu
seperti di sediakala. Sesudahnja engkau
akan disebut orang: "Kota-Kedjudjuran",
"Benteng-Setia".
27 Sion akan ditebus oleh hukum,
dan orang2nja jang berbalik, oleh
kedjudjuran.
28 Tapi jang bersalah dan berdosa akan
runtuh serentak, akan lenjap mereka
jang meninggalkan Jahwe".
29 Sungguh, kamu akan bermalu karena
pohon2 beringin, jang kamu inginkan,
dan kamu akan ter-sipu2 karena sekalian
taman, jang kamu pilih.
30 Sebab bagaikan pohon beringin jang
rontok daun2nja kamu akan mendjadi,
laksana taman jang tidak berair.
31 Jang tjegak akan mendjadi
puntalan kapas dan pekerdjaan2nja
mendjadi bunga api. Kedua2nja akan
menunu bersama dan tidak ada jang
memadamkan.
1 Sabda jang dilihat Jesaja bin Amos
tentang Juda dan Jerusjalem:

2

Yesaya 2.2–6
2 Pada
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achir masa, gunung Rumah
Jahwe akan berdiri kokoh-kuat diatas
kemuntjak gunung gemunung, ia
mendjulang tinggi diatas bukit semua.
3 Kesana mengalirlah sekalian bangsa,
banjak kaum akan datang seraja
berkata: "Marilah kita naik ke gunung
Jahwe, ke Bait Allah Jakub, agar kita
diadjarNja perihal djalan2Nja dan kita
berdjalan di-lorong2Nja". Sebab dari
Sion keluarlah adjaran dari Jerusjalem
sabda Jahwe.
4 Ia menghakimi sekalian bangsa,
mengatjara bagi kaum jang kuasa. Maka
mereka menempa pedangnja mendjadi
pangkur dan tombaknja mendjadi pisau
pemangkas. Bangsa jang satu takkan
menghunus pedang lawan jang lain
dan mereka tidak lagi berlatih untuk
bertempur.
5 Hai keluarga Jakub, marilah kita
berdjalan dalam tjahaja Jahwe.
6 Sungguh, umatMu telah
Kautinggalkan, jaitu keluarga Jakub,
oleh karena ia penuh dengan barang dari
timur, dengan orang berilmu wasitah,
jang serupa dengan orang2 Felesjet,

Yesaya 2.7–13

7

dan penuh berkelimpahan anak2 orang
asing.
7 Penuhlah negerinja dengan perak
serta emas dan harta-bendanja tidak
berhingga. Negerinja penuh dengan
kuda dan kereta2nja tiada habisnja.
8 Penuhlah negerinja dengan berhala,
dan orang bersembah sudjud didepan
buatan tangan sendiri, dihadapan apa
jang dibuat djari2nja sendiri.
9 Si insan dihina, manusia direndahkan,
djangan mengampuni mereka.
10 Masukilah tjelah2 padas,
bersembunjilah didalam debu dari
hadapan kedahsjatan Jahwe, dari
keagunganNja jang luhur.
11 Akan direndahkan mata manusia
jang angkuh, dan insan jang tjongkak
akan dihina. Hanja Jahwelah agung pada
hari itu.
12 Sebab hari Jahwe Balatentara itu
melawan segala jang sombong dan
tjongkak, lawan jang meninggikan diri,
agar direndahkan;
13 lawan segenap pohon aras jang tinggi
dan angkuh dari Libanon dan segala
pokok berangan dari Basjan;

Yesaya 2.14–22
14 lawan

8

semua gunung jang tinggi dan
sekalian bukit mendjulang;
15 lawan segenap mertju jang tinggi
dan setiap tembok jang tak terhampiri;
16 lawan semua kapal Tarsjisj dan
segala djalia permai.
17 Maka direndahkanlah keangkuhan
manusia dan ketjongkakan insan dihina.
Hanja Jahwelah agung pada hari itu,
18 dan berhala2 lenjap sama sekali.
19 Maka orang akan masuk kedalam
gua padas, kedalam liang2 tanah dari
hadapan kedahsjatan Jahwe, dari
keagunganNja jang luhur, pabila Ia
bangkit berdiri, sehingga bumi bergentar.
20 Pada hari itu manusia membuang
berhala peraknja dan berhala emasnja,
jang dibuatnja bagi dirinja untuk
bersembah-sudjud kepadanja, buat tikus
dan keluang,
21 jaitu ketika ia lari masuk lekuk padas
dan tjelah batu dari hadapan kedahsjatan
Jahwe dan dari keagunganNja jang
luhur, pabila Ia bangkit berdiri, sehingga
bumi bergentar.
22 Lepaskanlah manusia jang ada nafas
didalam hidungnja! Sebab boleh dihargai
apakah dia?

Yesaya 3.1–8
1 Sebab,

9

se-sungguh2nja, Tuhan
Jahwe Balatentara mendjauhkan dari
Jerusjalem dan Juda penjokong serta
penopang, (segenap sokongan roti dan
segenap sokongan air)
2 pahlawan dan peradjurit, hakim dan
nabi, tukang hobatan dan kaum tua2,
3 pemimpin limapuluh orang dan kaum
terkemuka, penasehat, tukang tenung
dan ahli serapah.
4 Budak Kuangkat mendjadi pemimpin
mereka, dengan se-wenang2 orang
memerintah mereka.
5 Rakjat ber-desak2an dan ber-asak2an,
jang muda menjesakkan jang tua, jang
rendahan menjesakkan jang mulia.
6 Pabila seseorang memegang saudara
dari keluarga bapaknja sambil berkata:
"Ada kain selimut padamu, hendaklah
penguasa kami, hendaknja runtuhan ini
dibawah tanganmu",
7 maka pada hari itu orang itu akan
angkat bitjara, katanja: "Aku ini bukan
tabib, dan roti tidak ada dirumahku dan
kain selimutpun tidak, djanganlah aku
diangkat mendjadi penguasa rakjat".
8 Sebab Jerusjalem tersandung dan
Juda djatuh. Sebab mereka berbitjara

3

Yesaya 3.9–14
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lagi berbuat melawan Jahwe untuk
mendurhakai pandangan kemuliaanNja.
9 Kepongahan mereka naik saksi
terhadap mereka sendiri; seperti
Sodom dosanja mereka pamerkan dan
tidak mereka sembunjikan. Tjelakalah
mereka, sebab bentjana mereka
kenakan pada dirinja.
10 Tapi berbahagialah si djudjur, sebab
ia baiklah djadinja, karena ia akan
makan buah amalannja.
11 Tjelakalah si djahat, ia buruk
djadinja, karena ia akan dibalas sekedar
pekerdjaan tangannja.
12 Pembesar2 umatKu ialah kanak2
dan perempuan menguasainja.
Para pengemudimu, hai umatKu,
menjesatkan, dan djalan jang perlu
kautempuh mereka kusutkan.
13 Jahwe ber-siap2 untuk mengadili, Ia
berdiri hendak menghukum umatNja.
14 Dengan kaum tua2 Jahwe hendak
beratjara, dengan umatNja dan para
pemimpinnja. Sebab kamulah jang
menunukan kebon anggur itu. dan
barang rampasan dari si papa ada
dirumahmu.

Yesaya 3.15–24
15 Mengapa
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gerangan kamu
menghantjurkan umatKu dan
menganiaja muka kaum papa?
Itulah firman Tuhan Jahwe Balatentara.
16 Lagi Jahwe berkata: Oleh karena
angkuhlah puteri2 Sion dan berdjalan
dengan tertjuar lehernja lagi bermain
mata dan berdjalan dengan alap
santun dengan gemerentjing gelang
kerontjongnja,
17 maka Tuhan Jahwe akan membuat
ubun2 puteri2 Sion itu mendjadi kudisan,
dan Jahwe akan menjelak dahi mereka.
18 Pada hari itu Tuhan akan mengambil
perhiasan gelang kaki, gandik dan
bulan2an,
19 subang, gelang tangan dan lajah,
20 tudung, rantai kaki, emban, serahi
wangi2an dan djimat,
21 tjintjin dan gelang hidung,
22 pakaian bagus, dandanan dan kain
selimut dan pundi2,
23 tjermin, badju, destar dan selendang.
24 Maka terdjadilah: akan ganti balsam,
bau selut, akan ganti sabuk, tali
pinggang, akan ganti sanggul, tokong,
akan ganti gendang keriangan, kain

Yesaya 3.25–4.4
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karung, akan ganti keelokan, tanda
selar.
25 Lelakimu akan gugur oleh karena
pedang, dan pahlawan2mu gugur
dipertempuran.
26 Pintu2 gerbangmu mengesah lagi
berkabung, dan kosong duduk ditanah.
1 Pada hari itu tudjuh wanita akan
memegang satu prija dan lalu
berkata: "Roti kami sendiri mau kami
makan, pakaian kami sendiri hendak
kami kenakan, asal sadja kami boleh
disebut dengan namamu, asal sadja
kauambil penghinaan kami".
2 Pada hari itu tetumbuhan Jahwe akan
mendjadi kebanggaan dan kemuliaan,
hasil bumi mendjadi kedjajaan dan
kegemilangan bagi jang terlepas dari
Israil.
3 Jang tersisa di Sion dan jang tertinggal
di Jerusjalem akan dikatakan sutji, jakni:
semua jang tertjatat di Jerusjalem akan
kehidupan.
4 Pabila Tuhan telah membasuh
kekotoran dari Puteri Sion dan menjapu
darah Jerusjalem dari dalamnja dengan
roh pengadilan dan roh penunuan,

4

Yesaya 4.5–5.4
5 maka
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Jahwe akan mentjiptakan
diseluruh daerah gunung Sion dan atas
segenap perkumpulan sebuah awan
disiang hari, asap dan kilatan api jang
bernjala dimalam hari. Sebab diatas
segala sesuatu jang mulia akan ada ebek
6 dan pondok akan bajang2 disiang
hari terhadap panas terik dan akan
perlindungan dan persembunjian
terhadap hudjan lebat dan hudjan deras.
1 Aku mau bernjanji perihal
kesajanganku, jakni njanjian tentang
kekasihku serta kebon anggurnja. Kebon
anggur punja kesajanganku dilereng
jang subur.
2 Ia dipatjul olehnja dan batu2nja
ditjabut, ia lalu menanam pokok anggur
adi. Iapun membangun sebuah mertju
ditengahnja dan memahat pengindjakan
anggur didalamnja. Ia lalu berharap,
bahwa buah anggur akan dihasilkannja,
tapi ia menghasilkan buah jang busuk.
3 Nah sekarang, hai penduduk
Jerusjalem dan orang2 dari Juda, sudilah
memutuskan hukum antara aku dengan
kebon anggurku.
4 Apa gerangan masih dapat kuperbuat
guna kebon anggurku, jang tidak

5

Yesaya 5.5–8
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kuperbuat baginja? Mengapa gerangan
ia menghasilkan buah jang busuk, pada
hal aku berharap ia menghasilkan buah
anggur?
5 Nah, sekarang kamu hendak
kuberitahu, apa jang akan kuperbuat
pada kebon anggurku: Pagar durinja
akan kutjabut, agar ia dirusakkan, pagar
temboknja akan kurobohkan, sehingga
ia mendjadi padang terindjak.
6 Ia akan kubuat mendjadi tanah
tandus; ia tidak diranting dan tidak
disiangi, lalu dedurian dan rumputan
tumbuh disitu. Kepada mega akan
kuperintahkan, agar ia djangan
menurunkan hudjan atasnja.
7 Adapun kebon anggur Jahwe
Balatentara ialah keluarga Israil dan
tanaman kesukaanNja ialah orang2 Juda.
Ia memang mengharapkan keadilan, tapi
mendapat kelaliman; Ia mengharapkan
kedjudjuran, tapi mendapat djeritan.
8 Tjelakalah mereka jang
menggabungkan rumah dengan
rumah, dan menggandingkan ladang
dengan ladang, sampai tidak ada lagi
lowongan dan kamu sendiri sadja diam
ditengah negeri ini.

Yesaya 5.9–14
9 Dengan
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telinga sendiri aku telah
mendengar Jahwe Balatentara
(bersumpah): "Se-sungguh2nja, banjak
rumah akan mendjadi lengang, gedung
besar lagi bagus tidak ada lagi jang
mendiaminja.
10 Sepuluh bau kebon anggur
menghasilkan hanja satu bat sadja dan
benih sehomer menghasilkan melulu
seefa".
11 Tjelakalah mereka jang pagi2 bangun
untuk mengedjar minuman keras dan
larutkan sadja sedang radang karena air
anggur.
12 Hanja ketjapi dan dandi rebana dan
bangsi lagi anggur dari perdjamuan
mereka. Tapi perbuatan Jahwe tidak
dipandang mereka, dan karja tanganNja
tidak dilihatnja.
13 Maka itu umatKu masuk pembuangan
oleh karena kurang tahu; kaum
bangsawannja mati kelaparan, dan
rakjat djelata mati kehausan.
14 Maka itu pratala melebarkan
rongkongannja dan telandjur
mengangakan montjongnja, lalu
turunlah kesitu serinja, chalaiknja serta
ria-riuhnja.

Yesaya 5.15–20
15 Si

16

insan dihina, manusia direndahkan,
direndahkan mata orang jang angkuh.
16 Tapi Jahwe Balatentara akan
diluhurkan oleh hukuman dan Allah jang
kudus dinjatakan kudus oleh keadilan.
17 Maka anak2 domba akan merumput
se-akan2 ditanah penggembalaannja
sendiri, dan ternak tambun, jaitu
bandot2, merumput diatas tumpukan
puing itu.
18 Tjelakalah orang jang memantjing
kelaliman dengan tali2 penipuan, dan
(memantjing) dosa se-akan2 dengan
tambang pedati.
19 Mereka jang berkata: "Hendaknja
Ia bersegera, ber-gegas2 untuk
melakukan pekerdjaanNja, agar kita
lihat; hendaknja rentjana Sang Kudus
Israil mendekat dan kesampaian, maka
kita tahu".
20 Tjelakalah mereka jang menjatakan
jang baik djahat dan jang djahat baik,
jang merobah kegelapan mendjadi
terang dan terang mendjadi gelap; jang
merobah jang pahit mendjadi sedap dan
jang sedap mendjadi pahit.
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mereka jang bidjak dimata
sendiri dan budiman menurut pandangan
sendiri.
22 Tjelakalah mereka jang perkasa
dalam hal minum anggur, dan pemberani
dalam hal mentjampur minuman keras;
23 mereka jang menjatakan si djahat
tidak bersalah demi untuk hadiah, dan
menolak hak kepada orang jang benar.
24 Maka itu, sebagaimana djerami
dimakan lidah api. dan merang
dilulur njala, demikian akar mereka
mendjadi bagaikan selut dan bunganja
akan berbangkit laksana lebu, oleh
karena mereka menolak Taurat Jahwe
Balatentara lagi menghina sabda Sang
Kudus Israil
25 Karena itu murka Jahwe ber-njala2
kepada umatNja dan Ia mengedangkan
tanganNja untuk memukulnja sampai
gunung-gemunung gemetar dan majat2
menggeletak ditengah djalan bagaikan
sampah. Kendati semuanja itu murkaNja
tidak mereda dan tanganNja tetaplah
kedang.
26 Ia mengangkat tjogan untuk
bangsa jang djauh, dari udjung bumi
dipanggilNja dengan bersuit. Lihatlah,
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dengan bersegera itu datang dengan
tjepatnja.
27 Jang letih-lesu tidaklah ada, jang
tersandung tidak ada padanja, ia tidak
mengantuk dan tidak tertidur; tjawat
pinggangnja tidak terbuka dan tali
kasutnja tidaklah putus.
28 Anak2 panahnja sudah dilantjip,
terentanglah segala busurnja; kuku
kuda2nja bagaikan padas lajaknja dan
roda2nja laksana badai.
29 Raungnja seperti raung seekor singa
dan ia serupa singa muda meraung. ia
mengaum dan menangkap mangsanja,
jang lalu disimpan dengan tidak ada jang
melepaskan.
30 Pada hari itu ia menderu terhadapnja
seperti laut menderu; djika orang
memandang ketanah, maka kegelapan
dan kesesakan, dan terang menggelap
karena awan kelabu.
1 Dalam tahun mangkatnja radja
'Uzijahu, maka aku melihat Tuhan
bersemajam atas tachtaNja jang tinggi
dan luhur dan pantjung pakaianNja
memenuhi baitullah.
2 Beberapa seraf berdiri diatas Dia;
masing2 ada enam sajapnja. Dengan

6
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dua sajap mereka menutup mukanja dan
dengan dua mereka menutup kakinja
dan dengan dua lagi mereka terbang.
3 Jang satu berseru kepada jang lain,
katanja: "Kudus, kudus, kuduslah Jahwe
Balatentara, penuhlah bumi dengan
kemuliaanNja."
4 Maka bendul ambangnja ter-hujung2
karena suara jang berseru itu dan bait
Allah terpenuhi oleh awan.
5 Aku lalu berkata: "Tjelakalah aku ini,
aku binasa, sebab aku ini orang jang
nadjis bibirnja, dan ditengah rakjat jang
nadjis bibirnja aku diam, namun dengan
mata kepala sendiri aku telah melihat
Sang Radja, Jahwe Balatentara."
6 Maka satu dari antara Seraf2 itu
terbang kepadaku dan ditangannja ada
arang berapi jang dengan penjepit telah
diambilnja dari mesbah itu.
7 Ia lalu menjentuh mulutku sambil
berkata: Nah, itu telah menjentuh
bibirmu, hilanglah sudah salahmu,
dosamu telah dihapus.
8 Aku lalu mendengar suara Tuhan,
kataNja: "Siapa akan Kuutus, siapa akan
pergi atas nama kami" Sahutku: "Saja
sini, utuslah saja."
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Ia menjambung: "Pergilah sadja
engkau dan kepada rakjat ini hendaklah
engkau berkata: Dengarlah dengan baik
tanpa mengerti, pandanglah dengan
saksama tanpa mengenali.
10 Tegarkanlah hati rakjat ini,
djadikanlah telinganja pekak, buatkanlah
matanja berlengket, agar ia djangan
melihat dengan mata, djangan
mendengar dengan telinga dan agar
hatinja djangan mengerti, supaja ia
djangan berbalik dan lalu sembuh."
11 Aku lalu berkata: Sampai bilamana,
ja Tuhan? dan Ia menjahut: "Sampai
punahlah semua kota, sehingga tidak
ada penduduk, punahlah sekalian rumah,
sehingga tidak ada orang didalamnja,
dan tanahpun punah mendjadi lengang
12 dan Jahwe mendjauhkan manusia.
Luaslah tanah jang sunji-sepi ditengah
negeri,
13 dan djikalau didalamnja masih
ada sepersepuluh, maka kembali itu
disapu bersih. Tapi seperti pabila pohon
berangan dan pokok warangan ditebang,
masih tinggal tunggulnja, demikianpun
tunggulnja mendjadi bibit jang sutji."
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Ahaz putera Jotam putera
'Uzijahu, radja Juda, naiklah Rason,
radja Aram, dan Pekah bin Remaljahu,
radja Israil, lawan Jerusjalem untuk
bertempur dengannja. Tapi mereka tidak
sampai bertempur dengannja.
2 Maka wangsa Dawud diberitahu:
"Aram telah menjergap Efraim." Lalu
berlajapan hatinja dan hati rakjatpun
ber-lajap2an seperti pohon hutan
dihadapan angin.
3 Kemudian Jahwe berkata kepada
Jesaja: "Hendaklah keluar mendapatkan
Ahaz, engkau sendiri beserta dengan
anakmu Sjear-Jasjub, sampai keudjung
saluran air kolam-atas didjalan ladang
penatu.
4 Lalu berkatalah kepadanja: Awaslah
dan hendaklah tenang, djanganlah takut
dan hatimu djangan tjemas karena
kedua udjung kaju bakar jang berasap
itu, jaitu karena murka Rason, Aram dan
Bin Remaljahu.
5 Oleh karena Aram merantjangkan
jang buruk terhadapmu, dan Efraimpun
serta bin Remaljahu, dengan berkata:

7
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kita naik ke Juda dan
mengerabik dia, merebutnja bagi kita
dan lalu meradjakan atasnja Bin Tabeel,
7 maka Tuhan Jahwe berkata begini: Itu
takkan berhasil dan tidaklah djadi.
8 Sebab kepala Aram ialah Damsjik,
kepala Damsjik adalah Rason - masih
enampuluh lima tahun, maka Efraim
tidak ada lagi sebagai bangsa 9 dan kepala Efraim ialah Sjomron dan
kepala Sjomron adalah Bin Remaljahu.
Tapi djikalau engkau tidak teguh padaKu,
maka engkaupun takkan berteguh."
10 Dan lagi Jahwe bersabda kepada
Ahaz:
11 "Pohonkanlah bagimu sebuah alamat
dari Jahwe, Allahmu, entah dipratala
dibawah, entah diketinggian diatas
sana".
12 Tapi sahut Ahaz: "Aku takkan
bermohon dan tidak mentjobai Jahwe."
13 Maka katanja: "Dengarlah, hai
wangsa Dawud: Belum tjukup djuga
kamu memajahkan manusia, maka
Allahpun kamu pajahkan?
14 Maka itu Tuhan sendiri akan memberi
kamu sebuah alamat. Se-sungguh2nja,
si dara akan mengandung dan
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melahirkan anak; ia akan dinamainja:
Imanuel.
15 Ia akan makan dadih dan madu,
sampai ia tahu menolak jang djahat dan
memilih jang baik.
16 Sebab sebelum budak itu tahu
menolak jang djahat dan memilih
jang baik, tanah jang kedua radjanja
kaugelisahkan akan ditinggalkan.
17 Kepada dirimu dan kepada rakjatmu
serta kepada keluarga bapakmu Jahwe
akan mendatangkan hari2 sebagaimana
jang belum djuga datang semendjak
Efraim berpisah dari Juda, jakni radja
Asjur.
18 Pada hari itu Jahwe memanggil
dengan suitan lalat jang ada diudjung
anak2 sungai Mesir dan lebah jang ada
dinegeri Asjur.
19 Lalu datanglah mereka dan
seluruhnja menghinggapi lurah2 terdjal
dan tjelah2 karangan, segenap semak
berduri dan segala tempat minum.
20 Pada hari itu Tuhan mentjukur
dengan pisau jang disewaNja dari
seberang Sungai - - jakni radja Asjur rambut kepala dan bulu roma, dan djuga
djanggut ditjabut olehNja.
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hari itu masing2 orang akan
memiara sapi muda seekor dan domba
dua ekor,
22 dan karena banjaknja susu jang
dihasilkan, maka orang makan dadih;
sebab dadih dan madu akan dimakan
setiap orang, jang masih tersisa ditengah
negeri.
23 Pada hari itu setiap tempat guna
seribu pokok anggur jang seribu perak
harganja, mendjadi tempat dedurian dan
rumputan.
24 Membawa anak panah dan busur
orang lewat disitu, sebab seluruhnja
telah mendjadi dedurian dan rumputan
belaka.
25 Seluruh pegunungan jang dengan
patjul dipatjul, orang tidak datang lagi
kesitu, karena takut kepada dedurian
dan rumputan; gunanja hanja untuk
menghalaukan lembu kedalam dan
di-indjak2 biri2.
1 Berkatalah Jahwe kepadaku:
"Ambilkanlah sebuah papan tulis
besar, lalu tulislah atasnja dengan huruf
biasa: "Maher-Sjalal-hasj-baz".

8
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undanglah beberapa saksi
jang dapat dipertjajai, jakni: imam Urija
dan Zekarja bin Jeberekjahu."
3 Maka aku menghampiri si nibiah, ia
lalu mengandung dan melahirkan anak.
Kemudian Jahwe berkata kepadaku:
"Namakankah dia: Maher-Sjalal-hasjbaz.
4 Sebab sebelum budak itu dapat
berkata: Bapakku, ibuku, diangkutlah
kekajaan Damsjik dan djarahan Sjomron
kehadapan radja Asjur."
5 Lagi Jahwe bersabda kepadaku,
kataNja:
6 "Oleh karena rakjat ini menghina air
Siloe jang mengalir dengan tenangnja,
pada hal tawar hati dihadapan Rason
dan Bin Remaljahu,
7 maka, dengan sesungguhnja, Tuhan
akan mengerahkan terhadap mereka
air sungai jang hebat lagi banjak, jakni
radja Asjur dan segenap kemuliaannja.
Sepandjang seluruh palungnja ia akan
membandjir, melembak sepandjang
segenap tepinja.
8 Itu mengempohi Juda, menghanjutkan
dan merendam dan naik sampai keleher.
Betul sajap2nja jang terbentang
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memenuhi seluruh lebarnja negerimu,
hai Imanuel."
9 Ketahuilah, hai sekalian kaum: kamu
akan hantjur lebur; tjondongkanlah
telinga segala negeri bumi jang djauh,
bersabuklah, sebab kamu akan hantjurlebur, bersabuklah, sebab kamu akan
hantjur lebur!
10 Rantjangkanlah sadja rantjangan,
itu kan dibatalkan; utjapkanlah sadja
keputusan, tidak terlaksanalah itu,
sebab Allah beserta kami!
11 Sebab demikianlah Jahwe sudah
berkata kepadaku, ketika aku digagahi
tanganNja dan Ia menahan diriku, agar
djangan kutempuh djalan rakjat ini,
kataNja:
12 "Djangan kamu menjebut komplotan,
segala sesuatu jang disebut komplotan
oleh rakjat ini; jang mereka takuti,
djangan kamu takuti, dan djangan kamu
gentar kepadanja.
13 Tapi Jahwe Balatentara harus kamu
anggap kudus, Dialah jang harus kamu
takuti; kepada Dia hendaklah kamu
gentar.
14 Dialah tempat sutji dan batu
penarung lagi wadas sandungan
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bagi kedua keluarga Israil; Ia adalah
djaring dan perangkap bagi penduduk
Jerusjalem.
15 Dan banjak dari antara mereka akan
tersandung dan djatuh, dihantjurkan,
didjerat dan ditangkap."
16 Bungkuslah kesaksian ini,
meteraikanlah keterangan ini diantara
para muridku.
17 Aku menunggu Jahwe, jang
menjembunjikan wadjahNja terhadap
keluarga Jakub, jah, Dia jang
kuharapkan.
18 Lihatlah, aku serta anak2 jang
dianugerahkan Jahwe kepadaku, kami
mendjadi alamat dan tanda di Israil
dari pihak Jahwe Balatentara, jang
berkediaman digunung Sion.
19 Pabila orang berkata kepadamu:
"Hendaklah kamu menanjai para wasitah
dan para berilmu gaib jang ber-bisik2
dan ber-kusu2": - Memang suatu bangsa
harus menanjai dewatanja dan demi
untuk jang hidup orang menanjai jang
mati!
20 Mari keketerangan dan ke kesaksian!
Barang siapa jang tidak berkata
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menurut sabda itu, baginja fadjar tidak
menjingsing.
21 Maka orang berkelana, tertekan dan
kelaparan, dan oleh karena kelaparan
orang ke-marah2an dan lalu mengutuk
radjanja maupun Allahnja. Orang akan
menengadah
22 dan lalu memandang ketanah,
tapi hanja kesesakan dan kegelapan,
kekelaman dan keimpitan. Tapi silamnja
akan dienjahkan.
1 (8-23) Sebab tidak ada lagi
kekelaman kelak bagi negeri jang
terdesak sekarang. Seperti waktu dahulu
Ia mengetjilkan negeri Zebulun dan
negeri Naftali, demikian Ia memuliakan
kelak djalan laut dan daerah diseberang
Jarden, wilajah kaum kafir.
2 (9-1) Rakjat jang berdjalan dalam
gelap itu melihat terang jang besar; jang
duduk dinegeri kekelaman, suatu terang
bersinar atasnja.
3 (9-2) Serak-sorainja Engkau
banjakkan dan sukatjitanja Kaubuat
mendjadi besar. Dihadapan hadiratMu
mereka bersukatjita seperti orang
bersukaria dimusim panen, dan serupa
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orang bersorak-sorai waktu djarahan
dikatjangkan.
4 (9-3) Oleh karena kuk jang berat dan
gandar pada pundaknja serta tongkat
penghalaunja telah Kaupatahkan seperti
pada hari Midian.
5 (9-4) Sebab setiap sepatu jang
berdebur mengentak dan kain selimut
jang berlumurkan darah akan dibakar,
dimakan habis oleh api.
6 (9-5) Sebab guna kita seorang
anak telah dilahirkan, kita dianugerahi
seorang putera; penguasaan ada pada
bahunja dan dia dinamakan orang:
Penasehat-adjaib, Allah-perkasa,
Bapak-abadi, Pangeran-kedamaian.
7 (9-6) Luaslah wilajah kuasanja dan
damai tidak ada achirnja ditachta Dawud
dan keradjaannja, jang akan diteguhkan
serta ditopang olehnja dengan hukum
dan keadilan, mulai sekarang hingga
se-lama2nja. Jahwe Balatentara dengan
giatnja akan berbuat begitu.
8 (9-7) Sabda diutus Jahwe ke Jakub
dan itu djatuh di Israil.
9 (9-8) Itu akan diketahui seluruh rakjat
Efraim dan penduduk Sjomron, jang
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dengan hati tinggi lagi besar sudah
berkata:
10 (9-9) "Memang batu bata telah
runtuh, tapi kami bangun kembali
dengan batu pahatan jang bersegi
empat; memang pokok besaran telah
ditebang, tapi dengan pohon aras kami
gantikan."
11 (9-10) Tapi Jahwe telah mengerahkan
terhadapnja para musuhnja dan para
seterunja diodja olehNja.
12 (9-11) Aram disebelah timur dan
orang Felesjet dibarat, jang telah melulur
Israil dengan rakusnja. Tapi kendati
kesemuanja itu murkaNja tidak mereda
dan tanganNja tetaplah kedang.
13 (9-12) Rakjat itu tidak kembali
kepada jang memukulnja, dan Jahwe
Balatentara tak ditjarinja.
14 (9-13) Maka itu mengeratlah Jahwe
pada hari jang satu dan sama kepala
dan ekor, batang palam dan buluh.
15 (9-14) Kepalanja ialah kaum tua2
dan kaum terkemuka dan para nabi jang
mengadjar dusta adalah ekornja.
16 (9-15) Para pengemudi rakjat ini
menjesatkan, dan jang dikemudikan itu
katjau-balau.
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Maka dari itu Tuhan tidak
bersukatjita karena kaum remadjanja,
dan jatim piatu serta djanda tidak
dirahimiNja. Sebab semuanja fasik
dan djahat dan setiap mulut bodoh
obrolannja. Kendati kesemuanja itu
murkaNja tidak mereda dan tanganNja
tetaplah kedang.
18 (9-17) Kedjahatan berkobar laksana
api, jang menelan dedurian dan
rumputan dan menjalakan hutan-rimba;
dalam tambunan asap menghilang.
19 (9-18) Karena Jahwe jang berang
maka negeri menggelap dan rakjatnja
mendjadi seperti makanan api lajaknja.
Tidak ada jang mengasihani saudaranja,
20 (9-19a) Orang makan disebelah
kanan, tapi masih kelaparan, (9-19b)
masing2 makan daging sesamanja. ia
makan disebelah kiri, tapi tidak mendjadi
kenjang.
21 (9-20) Manasje makan Efraim dan
Efraim menelan Manasje dan ber-sama2
mereka menerkam Juda. Kendati
kesemuanja itu murkaNja tidak mereda
dan tanganNja tetaplah kedang.
1 Tjelakalah mereka jang
menetapkan penetapan jang
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djahat dan djuga para penulis jang
menulis keputusan jang memberatkan
2 untuk menolak perkara kepada si papa
dan merampas hak kaum hina-dina dari
umatKu, sehingga para djanda mendjadi
djarahan mereka dan jatim-piatu
digedornja.
3 Apa gerangan hendak kamu perbuat
pada hari balasan, pada ketika dari djauh
sampailah malapetaka; kepada siapa
hendak kamu berlari untuk ditolong dan
dimana gerangan akan kamu menjimpan
kekajaanmu?
4 Kamu tidak dapat berbuat selain
tunduk diantara para tawanan dan
rebah diantara orang2 terbunuh. Kendati
kesemuanja itu murkaNja tidak mereda
dan tanganNja tetaplah kedang.
5 Tjelakalah Asjur, tjambuk dari
murkaKu, gusarKu merupakan tongkat
ditangan mereka.
6 Lawan bangsa jang fasik ia Kukirim,
kepada kaum jang Kugusari ia Kusuruh,
agar ia men-djarah2 dan menggedor dan
meng-indjak2 mereka laksana lumpur
didjalan.
7 Tapi ia tidak demikianlah maksudnja
dan tidak demikianlah minatnja. Dalam
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hatinja ia mau membinasakan sadja lagi
menumpas bangsa2 tidak sedikit.
8 Sebab pikirnja: "Bukankah para
punggawaku radja adanja?
9 Bukankah Kalno seperti Karkemisj
djadinja, seperti Arpad demikianpun
Hamat, Seperti Damsjik demikianpun
Sjomron?
10 Sebagaimana tanganku mendapat
pelbagai keradjaan berhala, meskipun
patungnja banjak daripada jang di
Jerusjalem dan di Sjomron,
11 tidakkah aku akan berbuat dengan
Jerusjalem dan artja2nja sebagaimana
telah kuperbuat pada Sjomron serta
segala berhalanja?"
12 Tetapi setelah Tuhan menjelesaikan
segenap pekerdjaanNja digunung Sion
dan di Jerusjalem, maka Aku akan
membalas seluruh hasil radja Asjur jang
besar hati itu serta kebanggaan matanja
jang angkuh.
13 Sebab ia sudah berkata: "Dengan
kekuatan tangan sendiri telah kuperbuat,
berkat kebidjaksanaan sendiri, sebab
aku ini arif; karena itu aku memindahkan
batasan pelbagai kaum serta mendjarah
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harta-bendanja; bagaikan banteng
sudah kutanduk para penduduknja.
14 Tanganku telah mendapat kekajaan
sekalian kaum laksana sarang seekor
burung; seperti orang memungut
telur jang ditinggalkan, demikian
seluruh bumi kupungut; tidak ada jang
ber-kepak2, jang membuka paruknja
maupun berkitjau."
15 Ber-megah2kah kapak terhadap
jang menebang dengannja? Adakah
gergadji membesarkan diri kepada jang
meng-gerak2kannja? Se-akan2 tongkat
mengajunkan dia jang mengangkatnja,
dan se-olah2 batang kaju mengangkat
dia jang bukan kaju adanja!
16 Maka itu Tuhan, Jahwe Balatentara,
akan mengirim demam kepada para
begapnja, dan dibawah kemuliaannja
njala akan memarak seperti api
memarak.
17 Terang Israil akan mendjadi api
dan Sang Kudusnja mendjadi njalanja,
dan dalam waktu satu hari ia akan
menunukan dan memakan habis
rumputan dan deduriannja.
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dan kebonnja jang rindang,
djiwa dan raga akan dilenjapkannja, itu
djadinja seperti orang sakit merana;
19 sisa pohon hutannja mudah terbilang,
seorang budak sanggup menulisnja.
20 Pada hari itu sisa Israil dan jang
terlepas dari Jakub tidak lagi bersandar
pada jang memukulnja, tapi dengan
sungguh akan bersandar pada Jahwe,
Sang Kudus Israil.
21 Suatu sisa akan berbalik, jaitu sisa
Jakub, kepada Allah perkasa.
22 Sebab, kalaupun rakjatmu, hai Israil,
laksana pasir dilaut, namun hanja sisa
sadja dari antaranja akan berbalik.
Memang kemusnahan telah ditetapkan,
tapi kedjudjuran jang lalu melimpah.
23 Sebab pembasmian jang telah
ditetapkan itu dilaksanakan oleh Tuhan,
Jahwe Balatentara, ditengah negeri
seluruhnja.
24 Maka itu demikianlah Tuhan, Jahwe
Balatentara berkata: "Djangan takut,
hai umatKu jang diam di Sion, kepada
Asjur, pabila ia memukul engkau dengan
tongkat dan mengangkat batang kaju
terhadapmu seperti dahulu Mesir
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sebentar lagi, betul sebentar,
maka gusar(Ku) akan berachir dan
murkaKu meniadakan mereka."
26 Terhadapnja Jahwe akan
membangkitkan tentara, tjambuk
seperti ketika Ia memukul Midian
dipadas 'Oreb; Ia akan mengajunkan
tongkatNja diatas laut, seperti telah
diangkatnja di Mesir.
27 Pada hari itu bebannja akan meluntjur
dari atas pundakmu dan kuknja dari
atas tengkukmu, kuk dirusakkan diatas
bahumu.
28 Ia sampai di 'Ajat, melintasi Migron,
di Mikmas ia menitipkan kulakasarnja.
29 Mereka melalui sela gunung, di
Geba2 mereka bermalam, Rama
gemetar, Gibe'a-Sjaul berlari.
30 Suaramu hendaknja berdengking,
hai Bet-Galim! hai Laisja, hendaklah
indahkan, berdjawablah, hai 'Anatot!
31 Madmena melarikan diri, penduduk
Gebin berlepas diri.
32 Ini hari djuga ia berhenti di Nob, ia
mengatju tangannja kegunung puteri
Sion, kebukit Jerusjalem.
33 Se-sungguh2nja, Tuhan, Jahwe
Balatentara, memantjung ranting
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dengan golok, puntjak jang paling tegap
dipotong, jang tinggi2 direbahkan.
34 Belukar hutan ditebasNja dengan
besi, dan gunung Libanon rebah oleh
gergadjiNja.
1 Sebuah taruk akan terbit dari
tunggul Jisjai, sebuah tunas dari
akarnja akan berbuah.
2 Roh Jahwe akan menumpanginja,
roh kebidjaksanaan dan pengertian.
roh penasehat dan perkasa. roh
pengetahuan dan ketakutan kepada
Jahwe;
3 ia bernafaskan ketakutan kepada
Jahwe. Ia tak memutuskan hukum
seturut apa jang dilihat matanja, dan
tidak mendjatuhkan keputusan menurut
apa jang didengar telinganja.
4 Dengan adil ia menghakimi kaum
papa, dengan lurus mendjatuhkan
hukum bagi kaum hina dina dinegeri;
ia menjembat si adikara dengan rotan
mulutnja dan nafas bibirnja mematikan
si djahat.
5 Keadilan adalah tjawat pinggangnja
dan tjawat panggulnja ialah kesetiaan.
6 Maka si zib menumpang pada anak
domba, dan harimau buluh berbaring

11

Yesaya 11.7–11

38

bersama dengan bandot ketjil; anak
sapi, singa muda dan sapi tambun ada
bersama, seorang budak ketjil dapat
menggiringnja.
7 Lembu betina dan indung beruang
merumput bersama, ber-sama2
anak2nja berbaring. Singa makan
djerami tertjentjang seperti sapi.
8 Si baji bermain didekat liang
ular beludak, dan anak sapihan
mengedangkan tangannja kepada anak
ular tedung.
9 Orang tidak akan berdjahat dan
tidak merusak diseluruh gunungKu
jang sutji, oleh karena negeri ini penuh
pengetahuan akan Jahwe seperti laut
berisikan air.
10 Pada hari itu semua bangsa akan
mentjari akar Jisjai, jang berdiri tegak
mendjadi tjogan sekalian kaum, dan
persemajamannja akan termulia.
11 Pada hari itu Tuhan mengangkat
tanganNja sekali lagi guna membeli sisa
umat jang masih tersisa, dari Asjur,
Mesir dan Patros, dari Kusj, 'Elam,
Sjine'ar dan Hamat, dan dari kepulauan
dilaut.
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akan mengangkat tjogan bagi
sekalian bangsa dan mengumpulkan
jang tjerai-berai dari Israil; Ia akan
menghimpunkan puteri2 Juda jang
terserak dari keempat udjung bumi.
13 Maka kedengkian Efraim akan lenjap
dan para lawan Juda akan ditumpas.
Efraim tidak dengki kepada Juda dan
Juda takkan melawan Efraim.
14 Disebelah barat mereka
menghinggapi bahu orang Felesjet, dan
ber-sama2 mereka menggedor orang
timur. Mereka mengedangkan tangannja
ke Edom dan Moab dan bani 'Amon
mendjadi taklukan mereka.
15 Teluk laut Mesir akan dikeringkan
Jahwe dan kepada Sungai Ia
mengatjukan tanganNja dengan
nafasNja jang hebat. Ia memetjahkannja
mendjadi tudjuh anak sungai; dengan
berkasut orang dapat menjeberanginja.
16 Dengan demikian ada djalan raja
bagi sisa umatNja, jang masih tersisa
dari Asjur, sebagaimana adanja bagi
Israil, ketika ia keluar dari negeri Mesir.
1 Pada hari itu engkau akan
berkata: Aku memudji Engkau, ja
Jahwe, sebab Engkau memang marah
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kepadaku tapi murkaMu sudah mereda
dan aku sudah Kauhibur.
2 Sungguh, Allahlah keselamatanku,
aku pertjaja dan tidak berasa takut.
Sebab kekuatanku dan madahku ialah
Jah(we), Dialah jang telah mendjadi
keselamatanku.
3 Maka dengan sukaria kamu akan
menimba air dari mataair keselamatan.
4 Pada hari itu kamu akan berkata:
Pudjilah Jahwe, sebutkanlah namaNja,
beritahukanlah diantara sekalian kaum
perbuatanNja jang gagah. wartakanlah,
bahwa agunglah namaNja.
5 Ber-madah2lah bagi Jahwe, sebab hal
jang luhur diperbuatNja; diberitahukan
hendaknja dibumi seluruhnja.
6 Bersorak-sorailah, hai penduduk
Sion, sebab besarlah Sang Kudus Israil
di-tengah2mu!
1 Amanat tentang Babel, jang
dilihat Jesaja bin Amos
2 Angkatlah tjogan digunung jang lokos,
serukanlah kepadanja dengan suara
jang njaring. Berikanlah tanda dengan
tangan, agar mereka datang masuk
pintu kaum bangsawan.
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sendiri memerintah orang2
jang telah Kusutjikan; Akupun
memanggil para pahlawan, jakni jang
membanggakan keagunganKu; sudah
Kupanggil untuk menimpakan murkaKu.
4 Dengarlah, derap dipegunungan
seperti derap rakjat jang banjak!
dengarlah gemuruh semua keradjaan,
sekalian bangsa jang telah dikumpulkan!
Itulah Jahwe Balatentara jang memeriksa
bala perang.
5 Datanglah mereka dari negeri djauh,
dari udjung2 langit, jakni Jahwe dan
alat gusarNja, untuk merusakkan bumi
seluruhnja.
6 Berdengkinglah, sebab hari Jahwe
sudah dekat, seperti pembasmian dari
Sang Kuasa datangnja.
7 Maka itu semua orang tawar hatinja,
setiap orang hatinja hantjur-lebur.
8 Terkedjutlah mereka, disergap sakit
beranak dan sakit bersalin; laksana
wanita jang melahirkan mereka njeri.
Terperandjat masing2 memandang
sesamanja, muka mereka merupakan
muka bernjala.
9 Se-sungguh2nja, hari Jahwe datang
dengan kedjam, dengan berang dan
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pidjar murkaNja, untuk membuat bumi
mendjadi lengang dan membinasakan
para pendosa daripadanja.
10 Sebab bintang2 dilangit dan
bintang Belantik takkan memantjarkan
terangnja; pada terbitnja menggelaplah
mentari, dan bulan tak menjinarkan
tjahajanja.
11 Akan Kubalas jang djahat dibumi dan
kepada para durdjana kesalahannja;
Aku hendak menghentikan ketjongkakan
para gegabah dan Kurendahkan
keangkuhan para adikara.
12 Si insan akan Kubuat mendjadi
djarang2 daripada kentjana dan si
manusia djarang2 daripada emas dari
Ofir.
13 Maka itu langit digontjangkan olehKu,
dengan gemetar bumi bergeser dari
tempatnja oleh karena berang Jahwe
Balatentara pada hari pidjar murkaNja.
14 Makanja masing2 orang berpaling
kepada kaumnja dan lari kenegerinja
sendiri, seperti seekor kambing hutan
jang diburu, bagaikan domba2 jang tak
dihimpunkan orang.
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jang kedapatan akan ditikam,
setiap orang jang ditangkap ditewaskan
pedang.
16 Baji2nja dihantjurkan didepan
mata mereka sendiri, rumah mereka
di-djarah2, isterinja diperkosa.
17 Se-sungguh2nja Kubangkitkan
terhadap mereka orang2 Media jang
tidak menghargakan perak dan tidak
suka akan emas.
18 Semua budak diremukkan, sekalian
gadis dihantjurkan, buah kandungan
tidak dirahimi mereka dan kanak2 tidak
dikasihani matanja.
19 Babel, kebanggaan semua keradjaan
dan kegemilangan luhur orang2 Chaldai,
mendjadi seperti Sodom dan Gomora
ketika dihantjurkan Allah.
20 Tidak pernah lagi ia akan didiami,
turun temurun tidak ada penduduk.
Si Arab takkan memasang kemahnja
disitu dan gembalapun takkan berbaring
disana.
21 Tapi marmutlah jang berbaring
disitu dan rumah mereka penuh burung
djampak; akan diam disitu burung unta
dan puaka akan bertari disana.
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hutan berdengking dipuri2nja dan serigala dalam istana
kesukaan. Dekatlah sudah waktunja,
takkan diperpandjangkanlah hari2nja.
1 Sebab Jahwe akan merahimi
Jakub, lagi pula memilih Israil
dan memberi mereka istirahat ditanah
mereka sendiri. Kaum perantau akan
bergabung dengan mereka serta
berpadu dengan keluarga Jakub.
2 Kaum2 akan membawa serta mereka
dan keluarga Israil akan memiliki mereka
ditanah Jahwe sebagai budak sahaja.
Dengan demikian mereka menawan
orang jang menawan mereka dan
berkuasa atas para penganiajanja.
3 Pada hari Jahwe telah memberi
engkau istirahat dari djerih-pajah dan
gemetarmu dan dari perbudakan berat,
jang dibebankanNja kepadamu,
4 maka engkau akan membawakan
lagu ini tentang radja Babel: Bagaimana
gerangan berachirlah si penghalau,
berhentilah serbuan!
5 Jahwe telah mematahkan tongkat
para pendjahat, batang para penguasa.
6 Dalam berangnja ia telah memukuli
pelbagai kaum dengan pukulan jang

14

Yesaya 14.7–12

45

tiada habisnja; dalam murkanja ia
menguasai beberapa bangsa dengan
pengedjaran jang tak kenal ampun.
7 Seluruh bumi beristirahat dengan
sentosa, dan dengan sorak-sorai orang
bertempik.
8 Bahkan pokok saru bersukatjita
karena engkau, pohon aras dari Libanon:
"Semendjak engkau berbaring tiada lagi
penebang naik kepada kami".
9 Pratala dibawah gempar karena
engkau untuk mendjemput
kedatanganmu; bajang2
dibangunkannja, segala penguasa
bumi; dan radja sekalian bangsa
dibuatnja bangkit dari tachtanja.
10 Semua angkat bitjara lalu berkata
kepadamu: "Engkaupun sudah mendjadi
lemah seperti kami, dengan kami engkau
diserupakan.
11 Keagunganmu telah diturunkan
kepratala serta bahana ketjapi2mu;
dibawahmu dihamparlah berenga dan
penutupmu ialah ulat."
12 Bagaimana dari langit kau djatuh, hai
Bintang Timur, anak si fadjar: bagaimana
ditjampakkanlah kebumi engkau jang
mengalahkan sekalian bangsa.
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dalam hati sudah berkata:
"Aku naik sampai ke langit, diatas
sekalian bintang Allah hendak kutaruh
tachtaku lagi duduk digunung himpunan,
diudjung utara.
14 Aku hendak naik keatas awan
tertinggi, menjamakan diri dengan Jang
Mahatinggi."
15 Tapi sebaliknja, sudah diturunkanlah
engkau kepratala, sampai kekawah
terdalam.
16 Jang melihat dikau meneliki
dan memperhatikan dikau: "Inilah
orangnja jang menggemparkan bumi,
menggentarkan sekalian keradjaan,
17 jang membuat bumi mendjadi
padang gurun dan meruntuhkan segala
kotanja, jang tidak membuka pendjara
bagi para tawanannja".
18 Para radja sekalian bangsa, semua
berbaring dengan hormat masing2
dimakamnja.
19 Tapi engkau terbuang dari dalam
kuburmu, laksana sebuah tunas
ternista, bertutupan orang terbunuh
jang ditembusi pedang, jang turun
kebatu-dasar liang kubur bagaikan
bangkai terindjak.
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mereka engkau tidak
dipersatukan dikubur, oleh karena
negerimu kaubinasakan dan rakjatmu
kaubunuh. Keturunan kaum djahat tak
pernah disebut.
21 Sediakanlah bagi putera2nja tempat
penjembelihan karena kesalahan
nenek-mojangnja, agar djanganlah
mereka bangkit lalu memiliki bumi
dan memenuhi permukaannja dengan
timbunan puing.
22 Aku hendak bangkit melawan mereka
- itulah firman Jahwe Balatentara - dan
menumpas nama Babel, pantjaran dan
keturunan.
23 Aku membuat dia mendjadi milik
burung kuntul dan tempat paja; ia
akan Kusapu bersih dengan penjapu
pembinasaan - itulah firman Jahwe
Balatentara.
24 Jahwe Balatentara telah bersumpah
demikian: Sungguh, sebagaimana
jang Kurantjangkan, demikianpun
akan terdjadi, dan apa jang telah
Kurentjanakan, itupun akan muntjul.
25 Asjur hendak Kupatahkan dinegeriKu
dan digunungKu hendak Kuindjak. Maka
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kuknja didjauhkan daripada mereka dan
bebannja didjauhkan dari pundaknja.
26 Itulah keputusan jang telah
diputuskan tentang bumi seluruhnja;
itulah tangan jang dikedangkan kepada
sekalian bangsa.
27 Sebab djika Jahwe Balatentara telah
memutuskan, siapa gerangan dapat
membatalkannja? Djika tanganNja
sudah dikedangkan, siapa gerangan
akan mengelakkannja?
28 Dalam tahun mangkatnja Ahaz
terdjadilah amanat ini:
29 Djangan bersukatjita, hai Felesjet
seluruhnja, oleh sebab sudah patah
tongkat jang memukul engkau. Sebab
dari akar ular keluarlah ular beludak,
dan buahnja ialah ular terbang.
30 Maka anak sulung kaum hina akan
merumput dan kaum miskin berbaring
dengan aman. Akan kamu, akarmu akan
Kubuat mati kelaparan, dan segenap
sisamu akan dibunuh olehKu.
31 Mengaduhlah, hai pintugerbang,
berserulah, hai kota! Hendaklah tawar
hati, hai Felesjet seluruhnja! Sebab asap
datang dari utara dan tidak ada jang
terpentjil dalam barisannja.
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gerangan akan didjawab kepada
utusan bangsa itu? Bahwasanja Jahwe
mengalaskan Sion dan didalamnja kaum
hina-dina dari umatNja berlindung.
1 Amanat tentang Moab. Betul,
dimalam hari 'Ar-Moab dibasmi,
diperdiamkan; betul dimalam hari
Kir-Moab dibasmi, diperdiamkan.
2 Orang naik kekuil Dibon, naik
ke-bukit2 angkar untuk menangis.
Karena Nebo dan karena Medeba Moab
mengaduh. Gundullah segala kepala,
setiap djenggot sudah dipotong.
3 Di-djalan2 orang bersabukkan
kain karung, diatas sotoh2nja dan
di-lapangan2nja semuanja mengaduh,
meluluh karena tangisan.
4 Hesjbonpun dan Ele'ale mendjerit,
sampai ke Jahas terdengarlah suaranja.
maka itu pinggang Moab gemetar dan
djiwanja merasa gelisah.
5 Mendjeritlah hatiku karena Moab.
Orang2nja jang lari sudah sampai
di So'ar, 'Eglat-Sjelisjia. Betul orang
mendaki tandjakan2 Luhit sambil
menangis; didjalan Horonaim orang
meneriakkan djeritan jang mengiris hati.
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air Nimrim telah mendjadi
padang belantara, sebab rumput
telah mengering, hidjau2an lenjap,
tetumbuhan tidak ada lagi.
7 Maka itu sisa hasil kerdjanja dan
barang simpanannja dibawa mereka
keseberang anak sungai beringin.
8 Betul djeritan telah berkeliling
diwilajah Moab. Dengkingnja sampai ke
Eglaim, bahkan ke Beer-Elim sampailah
dengkingnja.
9 Sebab air Dimon penuh dengan darah,
tapi masih djuga akan kutambahkan bala
jang lain pada Dimon: singa bagi jang
terlepas dari Moab, bagi sisa tanahnja.
1 Liwat djalan raja digurun
kirimkanlah anak domba kepada
penguasa negeri, kegunung puteri Sion.
2 Laksana burung jang lari, bagaikan
sarang jang terhalau, demikian puteri2
Moab berada di arung2an sungai Arnon.
3 "Berilah nasehat, ambillah keputusan.
Buatlah bajang2mu seperti malam
ditengah hari; sembunjikanlah jang
tjerai-berai, djanganlah membuka orang
berlari.
4 Biarkanlah orang jang tjeraiberai dari Moab menumpang pada
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kamu; hendaklah kamu bagi mereka
persembunjian terhadap si pembasmi".
Pabila si penindas sudah lelap,
si pembasmi sudah lenjap dan si
pengindjak sudah ludes dari negeri,
5 maka tachta akan ditetapkan diatas
kerelaan dan lalu duduklah atasnja
dikemah Dawud seorang hakim setia,
jang mengusahakan hukum dan
memahirkan keadilan.
6 Tentang kesombongan Moab telah
kita dengar, kesombongan jang
tjongkak sekali, tentang keangkuhannja,
kesombongannja dan kepongahannja
serta bualnja jang kosong.
7 Maka itu Moab akan mengaduh karena
Moab. Semuanja mengaduh; karena
kuwe buah anggur dari Kir-Hareset
mereka mendaju dengan sama sekali
tawar hatinja.
8 Sebab tanaman Hesjbon melaju
dan demikianpun pokok anggur di
Sibma. Penguasa pelbagai bangsa telah
mengempaskan buah anggurnja, jang
sampai kepada Ja'zer, mendjalar digurun
dan jang sulur2nja terbentang hingga
diseberang laut.
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itu aku hendak sambil menangisi
Ja'zer djuga menangisi pokok anggur
di Sibma. Dengan air mataku aku
menggenangi engkau, hai Hesjbon dan
Ele'ale, sebab buah dan hasilmu telah
diterkam seorang pembasmi.
10 Sukatjita dan sorak-sorai sudah
ditjabut dari segala kebon; dikebon
anggur orang tidak lagi bersorak dan
tidak lagi bertempik. Si pengindjak
tidak lagi meng-indjak2 buah anggur
dipengindjakan, pekik-ramai telah
Kuhentikan.
11 Maka itu batinku laksana ketjapi
menggerung karena Moab dan hatiku
(menggerung) karena Kir-Heresj.
12 Pabila Moab nampak lagi serta
ber-pajah2 dibukit angkar dan pergi
ketempat sutjinja untuk berdoa, maka ia
tidak mendapat apapun djua.
13 Itulah sabda jang dahulu disabdakan
Jahwe tentang Moab.
14 Tetapi sekarang Jahwe bersabda:
"Dalam waktu tiga tahun, seturut tahun
orang berkuli, maka kemuliaan Moab
akan direndahkan kendati seluruh
chalaiknja jang besar, dan lalu sisanja
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mendjadi sedikit, ketek-ketjil dan tidak
seberapa".
1 Amanat tentang Damsjik.
Sesungguhnja, Damsjik sebagai
kota akan dilenjapkan, dan mendjadi
tumpukan reruntuk.
2 Kota2nja ketinggalan untuk selamanja
dan mendjadi bagian kawanan, jang
berbaring disitu dengan tidak ada jang
menggentarkan.
3 Maka Efraim akan kehilangan kota
berbenteng dan Damsjik kedaulatannja,
sisa Aram akan mendjadi seperti
kemuliaan Israil. Itulah firman Jahwe
Balatentara.
4 Pada hari itu kemuliaan Jakub
mendjadi ketjil dan gemuk badannja
susut.
5 Akan terdjadi seperti pabila si penuai
merangkum padi dan menuai bulir2nja,
jah akan terdjadi seperti pabila orang
memungut bulir2 dilembah Refaim:
6 hanja terisa daripadanja pemetikan
susulan; sebagaimana bila buah zaitun
digentas masih (tertinggal) dua tiga
buah masak diudjung dahan, empat
lima pada tjabang2 pohon. Itulah firman
Jahwe, Allah Israil.
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hari itu manusia akan
memandang kepada Pembuatnja dan
matanja akan melihat Sang Kudus Israil.
8 Ia tidak lagi akan memandang kepada
mesbah2, buatan tangannja sendiri, dan
kepada apa jang dibuat djari2nja sendiri,
jakni asjera2 dan mesbah2 dupa
9 Pada hari itu kota2mu jang
berbenteng akan mendjadi seperti kota2
jang ditinggalkan orang2 Hiw dan Amor,
jang ditinggalkan mereka karena bani
Israil; dan kota2mu itu akan mendjadi
lengang.
10 Sebab engkau telah melupakan
Allah penjelamatmu, dan akan wadas
perlindunganmu engkau tidaklah ingat.
Maka itu engkau menanam bustan serta
menjemaikan benih jang asing disitu.
11 Pada hari engkau menanam,
engkaupun menumbuhkannja dan
pagi2 bibitmu kaubuat berbunga. Tapi
lenjaplah panenan pada hari kesakitan,
pada hari derita jang tak tersembuhkan.
12 Tjelakalah riuh-rendah rakjat
jang banjak, jang menderu seperti
laut menderu; gemuruh kaum2 jang
bergemuruh seperti air hebat jang
bergemuruh.
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kaum bergemuruh bagaikan
air jang banjak. Tetapi ia diantjam oleh
Tuhan, maka ia melarikan diri djauh2 dan
dihalaukan seperti sekam dipegunungan
dihadapan angin, bagaikan bidji
berpajung dihadapan badai.
14 Dipetang hari, lihatlah kengerian;
sebelum dinihari, mereka tidak ada lagi.
Itulah bagian mereka jang mendjarah
kita, demikianlah nasib orang jang
menggendor kita.
1 Tjelakalah negeri riang2
bersajap diseberang sungai2
Kusj,
2 jang mengutus utusan liwat laut
dengan kapal dari rumput kumpai
dipermukaan air. Pergilah, hai pesuruh2
tjepat, menudju kebangsa jang tinggi
semampai lagi gilap, menudju kekaum
jang ditakuti disegala tempat, bangsa
kenjal lagi pemenang, jang negerinja
didjalari pelbagai sungai.
3 Hai kamu, penduduk dunia dan
kamu semua jang mendiami bumi,
lihatlah, tjogan diangkat dipegunungan,
dengarkanlah, tanduk ditiup.
4 Sebab demikianlah Jahwe berkata
kepadaku; "Dengan tenang Aku
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memandang dari kediamanKu, seperti
panas-terik jang menggeranjam waktu
matahari bersinar, dan laksana kabut
embun dipanas-terik musim panen."
5 Sebab sebelum panen, pabila bunga2
sudah habis dan buah anggur mentah
mendjadi mateng, maka ranting2nja
dipotong dengan pisau pemangkas dan
sulur2nja didjauhkan serta direnggut.
6 Semuanja akan ditinggalkan guna
burung2 elang dipegunungan dan
margasatwa diladang. Diatasnja
burung2 elang ada tempat tinggalnja
dimusim panas dan margasatwa diam
diatasnja dimusim dingin.
7 Pada waktu itu upeti akan dihantarkan
kepada Jahwe Balatentara (oleh) kaum
jang tinggi semampai lagi gilap dan
(oleh) bangsa jang ditakuti disegala
tempat, bangsa kenjal lagi pemenang,
jang negerinja didjalari pelbagai sungai,
-menudju ketempat kediaman nama
Jahwe Balatentara, jakni gunung Sion.
1 Amanat tentang Mesir. Lihatlah
Jahwe mengendarai awan tjepat
lalu sampai di Mesir. Maka dihadapanNja
ter-hujung2lah segala berhala Mesir dan
hati Mesir melebur didalam batinnja.
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Kuodja orang Mesir satu
sama lain, masing2 bertempur dengan
saudaranja, masing2 dengan sesamanja,
kota dengan kota dan keradjaan dengan
keradjaan.
3 Sontok akallah Mesir, segala
rentjananja Kukatjau-balaukan. Mereka
lalu menanjai dewatanja dan tukang
serapah, para wasitah dan jang berilmu
gaib.
4 Akan Kuserahkan Mesir kedalam
tangan penguasa keras; radja bengis
akan menguasai mereka. Itulah firman
Tuhan, Jahwe Balatentara.
5 Air akan menguap dari laut, sungai
mendjadi kantang lagi kering;
6 terusan2 berbau busuk; tjabang2
sungai Mesir surut dan lalu mendjadi
kantang, teberau dan ilalang lisut.
7 Tetumbuhan sungai Nil ditepinja akan
disingkapkan dan segala semaian Nil
akan mengering, lalu diterbangkan dan
tidak ada lagi.
8 Para penangkap ikan mengesah,
berkabunglah semua jang memasang
kailnja di Nil; jang menebar pajangnja
dipermukaan air akan merana.
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lenan bermalu, para wanita
penggaru dan tukang tenun mendjadi
putjat.
10 Hantjur-luluh semua pemintal talinja,
semua buruh upahan bersedih hati.
11 Serba bodohlah para pangeran So'an,
jang terbidjak dari penasehat Fare'o
mendjadi dewan jang pandir. Bagaimana
kamu sampai berkata kepada Fare'o:
"Akulah tjantrik orang jang bidjak,
tjantrik radja2 dari sediakala?"
12 Dimana sekarang kaum bidjakmu?
Hendaklah mereka memberitahu
engkau, agar diketahui orang, apa jang
diputuskan Jahwe Balatentara tentang
Mesir.
13 Bodohlah para pangeran So'an,
para pangeran Nof tertipu. Jang
mendjadi batu sendi suku2 bangsanja
menjesatkan Mesir.
14 Jahwe telah menuangkan kedalam
batin mereka roh pemusingan. Mereka
menjesatkan Mesir dalam segala
usahanja, seperti seorang mabuk
terhembalang dalam mutahannja
sendiri.
15 Bagi Mesir tidak ada lagi pekerdjaan
jang dapat diperbuat, entah oleh kepala
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atau ekornja, entah oleh batang palam
atau oleh buluhnja.
16 Pada hari itu prija2 Mesir mendjadi
laksana wanita. Mereka akan gemetar
dan kedjut karena Jahwe Balatentara
jang mengatjukan tanganNja kepada
mereka.
17 Tanah Juda mendjadi pokok
ketakutan bagi Mesir. Apabila orang
mengingatkan itu kepadanja, maka ia
akan merasa takut kepada keputusan
Jahwe Balatentara, jang telah
diputuskanNja terhadapnja.
18 Pada hari itu lima kota dinegeri
Mesir akan berbahasa Kena'an lagi
bersumpah demi Jahwe Balatentara.
Satu diantaranja akan disebut "Ir-haHeres".
19 Pada hari itu akan ada sebuah
mesbah bagi Jahwe ditengah negeri
Mesir dan dibatasannja ada sebuah tugu
bagi Jahwe.
20 Dan itu mendjadi tanda dan saksi
bagi Jahwe dinegeri Mesir. Apabila
mereka berseru kepada Jahwe oleh
karena penganiaja2, maka Ia akan
mengutus kepada mereka seorang
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penjelamat jang akan membela serta
melepaskan mereka.
21 Jahwe akan memberitahukan diriNja
kepada Mesir, sehingga pada hari itu
Jahwe dikenali oleh Mesir. Lalu mereka
akan berbakti kepadaNja dengan kurban
sembelihan dan persembahan dan djuga
mengikrarkan nadar kepada Jahwe lagi
membajar.
22 Betul Jahwe akan menghantam Mesir,
tapi Iapun menjembuhkannja. Maka
mereka akan berbalik kepada Jahwe
dan tergeraklah hatiNja, sehingga Ia
menjembuhkan mereka.
23 Pada hari itu akan ada djalan raya
dari Mesir ke Asjur dan Asjur datang
ke Mesir dan Mesir ke Asjur. Dan Mesir
bersama dengan Asjur akan berbakti
(kepada Jahwe).
24 Pada hari itu Israil mendjadi jang
ketiga bersama dengan Mesir dan Asjur;
sebuah berkah ditengah bumi,
25 oleh sebab ia telah diberkati Jahwe
dengan berkata: Terberkatilah umatKu
Mesir dan buatan tanganKu, Asjur, dan
milik pusakaKu, Israil.
1 Dalam tahun Asjdod dimasuki
oleh si Tartan, jang telah diutus
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kesana oleh Sargon, radja Asjur, dan
Asjdod digempur serta direbut olehnja,
2 pada waktu itu Jahwe bersabda
dengan perantaraan Jesaja bin Amos
sebagai berikut: ,Ajuh, lepaskanlah
kain karung itu dari pinggangmu dan
bukalah kasut itu dari kakimu". Ia lalu
berbuat demikian dan berkeliling dengan
telandjang dan tidak berkasut.
3 Kemudian Jahwe berkata:
"Sebagaimana hambaKu Jesaja
telah berkeliling dengan telandjang dan
tidak berkasut, tiga tahun lamanja,
sebagai tanda dan lambang berkenaan
dengan Mesir dan Kusj,
4 demikian radja Asjur akan menggiring
kaum tawanan Mesir dan kaum buangan
Kusj dengan, tua-muda, telandjang
dan tidak berkasut, dengan pantat
tersingkap - kemaluan Mesir. 5 Maka orang akan tjemas dan
ke-malu2an karena Kusj, pokok
kepertjajaannja, dan karena Mesir,
kebanggaannja.
6 Pada hari itu penduduk pantai ini akan
berkata: "Lihatlah, demikian djadinja
mereka jang kita pertjajai. Kepada
siapa kita masih dapat lari minta tolong,
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agar kita dilepaskan dari radja Asjur?
Bagaimana gerangan kita ini akan
terluput?"
1 Amanat tentang padang gurun
laut. Bagaikan badai jang
berketjamuk di Tanah Selatan, demikian
ia datang dari gurun, dari negeri jang
menakutkan.
2 Penglihatan jang berat ini telah
dinjatakan kepadaku; Si pentjedera
mentjedera, si pembasmi membasmi.
"Naiklah, hai 'Elam, mengepunglah, hai
Media. Segenap rintihan Aku hentikan."
3 Maka itu pinggangku penuh getaran;
aku disergap sakit beranak, seperti
wanita bersalin. Aku terlalu bingung
untuk mendengar, terlalu terkedjut
untuk melihat.
4 Hatiku gelisah, gemetar mengedjutkan
diriku. Sendja jang kusukai dibuatnja
mendjadi gemetar bagiku.
5 Medja disiapkan, tempat2 duduk
dideretkan, orang makan dan minum.
Bangunlah, hai para pangeran,
minjakilah perisai.
6 Sebab demikianlah Tuhan telah
berkata kepadaku: "Pergilah
menempatkan penindjau, jang
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mesti memberitahukan, apa jang
dilihatnja.
7 Pabila ia melihat sekelompok pasangan
penunggang kuda, sekelompok keledai,
sekelompok unta, maka hendaknja ia
mengindahkan dengan sangat saksama."
8 Maka si pelihat telah berseru: "Ja
Tuhan, aku berdiri dipenindjauan
se-hari2an, dan se-malam2an aku
tegak2 dipendjagaanku."
9 Lihat, disitu datanglah sekelompok
orang, penunggang kuda berpasang.
Seorang angkat bitjara, lalu berkata:
"Rebahlah sudah, rebahlah Babel!
Semua patung dewatanja terpatah
ditanah."
10 Hai bangsaku jang di-irik2 dan
ditebah, kamu telah kuberitahu, apa
jang telah kudengar dari pihak Jahwe
Balatentara, dari Allah Israil.
11 Amanat tentang Duma. Dari Se'ir
orang berseru kepadaku: "Hai pendjaga,
djam berapa dimalam? hai pendjaga,
djam berapa dimalam?"
12 Dan si pendjaga lalu menjahut:
"Pagi hari datang dan malam hari pula.
Djikalau nanti kamu mau bertanja,
bertanjalah sadja; datanglah kembali!"
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tentang Arabia. Dihutan
Arabia kamu mesti bermalam, hai
kafilah2 orang Dedan.
14 Pergilah mendjemput dengan air
orang jang kehausan, hai penduduk
negeri Tema; dengan roti sambutlah
para pelari.
15 Sebab mereka berlari dari hadapan
pedang, dari hadapan pedang
jang terhunus, dari hadapan busur jang
terentang dan dari hadapan pertempuran
sengit.
16 Betul Tuhan sudah berkata kepadaku
demikian: "Belum satu tahun djuga,
seturut tahun orang berkuli, maka
segenap kemuliaan Kedar akan lenjap.
17 Dan sisa djumlah busur para
pahlawan bani Kedar akan sedikit
sadja, sebab Jahwe, Allah Israil sudah
bersabda."
1 Amanat tentang lembah
penglihatan. Apa gerangan
denganmu, maka engkau seluruhnja
naik keatas sotoh,
2 hai kota penuh keramaian dan
riuh-rendah, benteng jang riariuh? Orang2mu jang tewas tidak
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ditembusi pedang dan tidak pula gugur
dipertempuran.
3 Para penguasamu berlari serempak,
ditawan tanpa memanah, semua
orangmu jang kedapatan ditawan betapa
djauhpun larinja.
4 Maka itu aku berkata: "Palingkanlah
pandanganmu daripadaku, agar dengan
pahitnja aku menangis; djangan
mendesak untuk menghibur aku karena
pembasmian puteri bangsaku."
5 Sebab hari itu ialah hari kebingungan,
keruntuhan dan huru-hara bagi
Tuhan, Jahwe Balatentara, dilembah
penglihatan; robohlah tembok, teriakan
sampai kepegunungan.
6 'Elam mengangkat bumbung
anakpanahnja, Aram memasang
kuda2nja, Kir membuka perisainja.
7 Pilihan lembah2mu penuh kereta
perang, penunggang mengikat perang
didepan pintugerbangmu.
8 Demikian pelindung Juda
dilenjapkanNja. Pada hari itu kamu
sudah menilik sendjata di Balai-Hutan;
9 terobosan Kota Dawud kamu
lihati, betapa banjaknja. Kamu telah
kumpulkan air dari kolam-bawah.
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membilang rumah Jerusjalem;
beberapa rumah kamu bongkar untuk
menguatkan tembok.
11 Sebuah waduk air kamu buat diantara
kedua tembok guna air dari kolam jang
lama. Tetapi kamu tidak menilik Dia jang
membuat kesemuanja dan tidak melihat
Dia jang merentjanakannja dahulu.
12 Pada hari itu Tuhan, Jahwe
Balatentara, mengadjak untuk menangis
dan meratap, untuk bertjukur dan
bersabukkan kain karung.
13 Tapi lihatlah, ada kesukaan dan
sukatjita, pembantaian sapi dan
penjembelihan domba, makan daging
dan minum anggur: "Marilah kita makan
dan minum, sebab besok kita toh mati."
14 Jahwe Balatentara telah
memperkenalkan diriNja kepada
telingaku: "Sungguh, kesalahan ini
takkan dihapus dari kamu sampai kamu
mati." Itulah firman Tuhan, Jahwe
Balatentara.
15 Demikianlah Tuhan, Jahwe
Balatentara, berkata: Pergilah dan
masuk pada pedana menteri itu, jakni
Sjebna, kepala istana. (Berkatalah
kepadanja:)
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urusanmu disini, siapa
kerabatmu disini, maka engkau
memahat bagimu sebuah kubur
disini, (engkau) jang tinggi memahat
kuburmu dan mengorok wadas mendjadi
makammu.
17 Se-sungguh2nja, Jahwe akan
mentjampakkan dikau dengan hebatnja,
dan memegang engkau dengan kerasnja.
18 Dengan terik Ia akan membungkus
engkau dan lalu (membuang engkau)
seperti bola kepada sebuah negeri
jang luas kekedua pendjuru. Disitu
engkau akan mati dan disitulah kereta
peragaanmu, hai nista istana tuanmu!
19 Aku akan menumbuk engkau dari
djabatanmu dan memetjat dikau dari
martabatmu.
20 Pada hari itu Aku akan memanggil
hambaKu Eljakim bin Hilkijahu.
21 Padanja akan Kukenakan djubahmu
dan Kuikatkan tjindaimu dan kuasamu
Kuserahkan kepadanja. Ia akan mendjadi
bapak bagi penduduk Jerusjalem serta
keluarga Juda.
22 Kuntji rumah Dawud akan Kuletakkan
pada bahunja: Djikalau ia menguntji,
maka tidak ada jang membuka, djikalau
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ia membuka, maka tidak ada jang
menguntji.
23 Aku akan melantak dia bagaikan
pasak ditempat jang pedjal, sehingga
ia mendjadi tachta kehormatan bagi
keluarga bapaknja."
24 Padanja bergantunglah segenap
kemuliaan keluarga bapaknja, tunas
dan daun, segala bedjana ketjil, mulai
dengan pinggan sampai dengan segala
tempajan.
25 Pada hari itu - itulah firman Jahwe
Balatentara - pasak jang dilantak pada
tempat pedjal itu akan lepas dan patah
lalu djatuh dan beban jang tergantung
padanja akan petjah-belah sebab Jahwe
sudah bersabda.
1 Amanat tentang Tyrus.
Mengaduhlah, hai kapal2
Tarsjisj sebab terbasmilah bentengmu.
Ketika orang pulang dari negeri orang
Kitim, maka diberitahukan kepadanja.
Berdiamlah, hai penduduk pantai, kaum
dagang dari Sidon; jang mengarungi
lautan telah mengurumuni engkau.
2 (23-1)
3 Liwat air jang besar (datanglah)
benih dari Sihor panenan dari Nil adalah
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pendapatannja; ia telah merupakan laba
sekalian bangsa.
4 Tetapi hendaklah bermalu, hai Sidon,
sebab laut, benteng laut, berkata begini:
Aku tidak sakit beranak, aku tidak
bersalin, tidak mengasuh pemuda dan
tidak membesarkan anak-dara.
5 Ketika didengar di Mesir, maka mereka
kesakitan karena kabar tentang Tyrus.
6 Menjeberanglah ke Tarsjisj,
mengaduhlah hai para penduduk
pantai.
7 Itukah (kotamu) jang ria-riuh, jang
asal-usulnja dari sediakala, jang kakinja
membawanja kekedjauhan untuk
merantau disitu?
8 Siapa gerangan telah memutuskan
itu tentang Tyrus jang membagikan
mahkota, jang tengkulak2nja merupakan
pangeran, jang saudagar2nja terhormat
dibumi?
9 Jahwe Balatentaralah jang
memutuskan untuk mentjemarkan
kebanggaan seluruh keluhurannja dan
untuk menghina semua jang terhormat
dibumi.
10 Olahlah tanahmu, hai puteri Tarsjisj,
tidak ada lagi perbengkelan kapal.
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telah mengedangkan tanganNja
kelaut, menggontjangkan pelbagai
keradjaan. tentang Kena'an Jahwe telah
memerintahkan, agar benteng2nja
dibinasakan.
12 Ia sudah berkata: Engkau tidak lagi
akan ria-riuh, hai kenja Puteri Sidon
jang teraniaja. Ajuh, menjeberanglah
kenegeri orang Kitim, disitupun engkau
takkan mendapat istirahat.
13 Lihatlah negeri orang Chaldai!
(bangsa itu tak pernah ada; Asjur
mendirikannja untuk marmut2)
Mereka telah memasang mertju2
penggempurnja, merobohkan
benteng2nja dan membuatnja mendjadi
reruntuk.
14 Mengaduhlah, hai kapal2 Tarsjisj,
sebab terbasmi bentengmu.
15 Pada hari itu Tyrus akan terlupakan,
tudjuhpuluh tahun lamanja, djangka
waktu satu radja. Pada achir tudjuhpuluh
tahun itu, maka Tyrus djadinja
sebagaimana jang dikatakan lagu
pelatjur ini:
16 Ambillah ketjapi, berkelilinglah
dikota, hai pelatjur jang terlupakan!
Petiklah dengan bagusnja, perbanjak
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njanjianmu, agar engkau teringat
kembali!
17 Djadi pada achir tudjuhpuluh tahun
itu Jahwe akan mengundjungi Tyrus dan
ia lalu kembali kepada upahnja sebagai
pelatjur. Ia akan berdjinah dengan
semua keradjaan didunia, jang ada
dipermukaan bumi.
18 Tapi labanja dan upahnja akan
mendjadi sutji bagi Jahwe. Itu tidak
akan ditimbun atau disimpan, melainkan
labanja itu mendjadi bagian mereka
jang diam dihadapan hadirat Jahwe,
agar mereka itu ada makanan sampai
kenjang dan agar pakaiannja terindah.
1 Lihatlah Jahwe sedang
merusakkan bumi, Ia
membasminja, permukaannja
di-balik2 olehNja; penduduknja
ditjeraiberaikanNja.
2 Rakjat dan imam sama djadinja,
budak dan tuannja, budak perempuan
maupun entjiknja; si pendjual dan di
pembeli sama djadinja, jang memindjam
dan jang memindjamkan, jang berutang
maupun jang berpiutang.
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dirusak sama sekali dan ia
dirampasi seluruhnja, sebab sabda itu
sudah diutjap Jahwe.
4 Bumi berkabung lagi lisut, djagat
melaju dan mendjadi lisut, langit dan
bumi melaju bersama.
5 Bumi telah ditjemarkan penduduknja,
sebab mereka telah melanggar hukum,
merobah ketetapan dan membatalkan
perdjandjian abadi.
6 Maka itu bumi ditelan oleh kutuk, jang
duduk atasnja melunaskan. Maka itu
penduduk bumi berkurang djumlahnja,
jang tersisa hanja sedikit.
7 Air anggur berkabung, pokok anggur
mendjadi lisut, semua jang bersukaria
hatinja merintih.
8 Bungkamlah rebana kesukaan,
gemuruh orang jang ria-riuh berhenti,
bungkamlah ketjapi kesukaan.
9 Orang tidak lagi minum anggur dengan
diiring njanjian, pahitlah minuman keras
bagi para peminum.
10 Terpatahkan kota jang hampa, setiap
rumah tertutup, sehingga orang tak
dapat masuk.
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rintihan didjalan karena air
anggur, segenap sukatjita sudah berlalu,
kesukaan bumi sudah lelap.
12 Apa jang tersisa dikota ialah
kelengangan, pintugerbangnja
diremukkan mendjadi petjahan.
13 Sebab demikianlah djadinja
ditengah bumi, diantara sekalian kaum,
sebagaimana bila buah zaitun digentas,
pada petikan susulan, pabila panenan
sudah selesai.
14 Tapi mereka itu dengan mengangkat
suaranja bersorak; atas keagungan
Jahwe bersorak-sorailah mereka dari
sebelah barat.
15 Maka itu disebelah timur muliakanlah
Jahwe, dikepulauan lautan nama Jahwe,
Allah Israil.
16 Dari udjung bumi njanjian kami
dengar: "Luhurlah si djudjur" Tetapi aku
berkata: "Aduh, aduh, tjelakalah aku!
Para pentjedera mentjedera, dengan
tjedera para pentjedera mentjedera."
17 Kedjut, pelobang dan djaring atasmu,
hai penduduk bumi.
18 Barang siapa lari dari dasar jang
mengedjutkan, ia terdjebak dipelobang;
dan jang keluar dari pelobang tertangkap
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oleh djaring. Maka erong2 diatas akan
terbuka dan alas2 bumi bergentar.
19 Bumi hantjur-luluh, bumi gontjang
terhujung, bumi gojang bergojang.
20 Bumi ter-hujung2 seperti pemabuk,
laksana dangau bumi berbuai. Ia kan
diberati kesalahannja, ia rebah dan tidak
berdiri kembali.
21 Pada hari itu Jahwe akan membalas
kepada balatentara diketinggian, dan
didunia kepada para radja didunia.
22 Mereka akan dikumpulkan,
dikumpulkan disumur seperti tawanan
dan didjebloskan kedalam pendjara, dan
sesudah hari jang banjak mereka akan
dibalas.
23 Maka ter-sipu2lah bulan purnama;
sang surja bermalu, sebab Jahwe
Balatentara akan meradja digunung Sion
dan di Jerusjalem dan Ia akan mulia
dihadapan kaum tua2nja.
1 Jahwe, Engkaulah Allahku,
aku meluhurkan Dikau dan
memudji namaMu. Sebab Engkau telah
melaksanakan mukdjidjat, jakni rentjana
dari sediakala, dengan benar lagi setia.
2 Sebab kota itu telah Kaubuat
mendjadi tumpukan puing, puri
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berbenteng mendjadi runtuhan, benteng
orang asing mendjadi bukan-kota, tak
pernah akan dibangun kembali.
3 Maka itu kaum jang kuat memuliakan
dikau, puri bangsa2 perkasa takut
kepadaMu.
4 Sebab Engkau mendjadi pelindung
bagi si hina, perlindungan untuk si miskin
dalam kesesakan, tempat berteduh
terhadap hudjan lebat dan naungan
terhadap panas-terik. Sebab hembusan
orang perkasa merupakan hudjan lebat
dimusim dingin,
5 panas terik ditanah kering. Gemuruh
orang asing telah Kauredamkan; seperti
panas-terik oleh bajang2 awan, demikian
njanjian para adikara diperdiamkan
olehMu.
6 Jahwe Balatentara akan mengadakan
djamuan dengan makanan gemuk dan
sari anggur bagi sekalian kaum digunung
ini; djamuan makanan gemuk lagi
bersungsum dan sari anggur tapisan.
7 Digunung ini Ia akan mengojak salut,
jang menjalut sekalian kaum, dan
penutup jang menutup semua bangsa.
8 Si maut akan dibinasakanNja untuk
selamanja dan Tuhan Jahwe akan
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mengusap air mata dari sekalian
muka, dan penghinaan umatNja akan
didjauhkanNja dari seluruh bumi, sebab
Jahwe sudah bersabda.
9 Pada hari itu orang akan berkata:
"Sungguh, Dialah Allah kita; padaNja
kita sudah berharap, agar diselamatkan
olehNja; Dialah Jahwe, padaNja
kita sudah berharap. Marilah kita
bersorak-sorai dan bersukatjita karena
penjelamatanNja."
10 Sebab atas gunung ini tangan
Jahwe tertumpangkan, tetapi Moab
akan terindjak ditempatnja, seperti
terindjaklah djerami dilungkang.
11 Ia membentangkan tanganNja
didalamnja seperti dibentang oleh
perenang untuk berenang, tapi
keangkuhannja direndahkan kendati
ketangkasannja.
12 Benteng tembokmu jang
tak terhampiri direbahkan dan
dirobohkanNja, dibongkarNja sampai
kedebu tanah.
1 Pada hari itu njanjian ini akan
dinjanjikan dinegeri Juda: "Kita
punja kota kuat; akan keselamatan kita
telah dipasangNja tembok dan benteng.

26

Yesaya 26.2–10
2 Bukakanlah

77

pintugerbang lalu masuk
bangsa jang djudjur, jang memilihara
setia
3 dan jang minatnja tetap. Damai
Kaupelihara, oleh karena padaMulah ia
pertjaja.
4 Pertjajalah pada Jahwe sebilang
waktu, sebab padas kekallah Jahwe.
5 Sebab para penduduk ketinggian telah
direbahkanNja, kota jang tak terhampiri
telah dirobohkanNja, dirobohkanNja
sampai ketanah, telah dibongkarNja
sampai kedebu.
6 Kaki akan meng-indjak2nja, kaki para
hina-dina, telapak kaum papa."
7 Lorong si djudjur adalah lurus, rintisan
si djudjur Kauretas.
8 Djuga dilorong keputusan2Mu kami
berharap padaMu, ja Jahwe; menjebut
engkau, ingat akan Dikau, itulah
keinginan djiwa (kami).
9 Dimalam hari djiwaku menginginkan
Dikau, dinihari rohku mentjari Engkau,
sebab pabila keputusan2Mu nampak
dibumi, maka penduduk dunia beladjar
kedjudjuran.
10 Sekalipun si djahat dikasihani, namun
ia tidak beladjar kedjudjuran; dinegeri
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kelurusan ia berbuat lalim dan tidak
melihat keagungan Jahwe.
11 TanganMu, ja Jahwe, sudah diangkat,
tapi tidak dipandang oleh mereka.
Namun akan dipandang oleh mereka
dan lalu mereka bermalu. Mereka akan
ditelan oleh keasjikanMu bagi umat, jah,
oleh api guna para musuhMu.
12 Ja Jahwe, Engkau akan menjediakan
damai bagi kami, sebab segala perbuatan
kami Kaukerdjakan bagi kami.
13 Ja Jahwe, Allah kami, kami telah
dikuasai tuan2 jang bukan Engkau
adanja, tapi hanja Engkau jang kami
kenangkan, hanja namaMu sadja.
14 Memang orang mati takkan hidup
kembali dan bajang2 takkan bangkit
lagi, sebab Engkau telah membalas dan
membinasakan mereka dan melenjapkan
ingatan akan mereka.
15 Bangsa telah Kau tambahkan, ja
Jahwe, bangsa telah Kautambahkan,
Engkau memuliakan diri sendiri
dan segenap batasan negeri telah
Kauluaskan.
16 Dalam kesesakan kami telah mentjari
Engkau, ja Jahwe, dalam kesesakan kami
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telah berseru, oleh karena siksaanMu
telah menimpa diri kami.
17 Seperti jang hamil ketika mendekat
waktu bersalin merasa njeri dan
mendjerit dalam kesakitannja,
demikianlah kami dihadapan hadirat
Jahwe.
18 Kami sudah hamil, kami telah merasa
njeri, se-akan2 kami hendak bersalin,
tapi hanja angin belaka. Keselamatan
negeri tidak kami kerdjakan dan
penduduk dunia tidaklah lahir.
19 Orang2 matiMu akan hidup kembali,
majat2ku akan bangkit lagi. Bangunlah
dan bersoraklah, kamu jang bertempat
tinggal didalam debu, sebab embunMu
ialah embun tjahaja dan bumi akan
melepaskan bajang2nja.
20 Ajuh umatKu, masuklah kedalam
bilik2mu, tutuplah pintu2mu
dibelakangmu, bersembunjilah
sebentar, sampai gusar berlalu.
21 Sebab, lihatlah, Jahwe sudah keluar
dari tempat-tinggalNja untuk membalas
kesalahan para penduduk bumi. Maka
bumi akan menjingkapkan darah jang
ditumpahkan atasnja dan tidak menutupi
lagi orang2nja jang terbunuh.
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hari itu Jahwe akan
membalas dengan pedangNja
jang berat, besar lagi keras, Leviatan,
si naga jang ladju, Leviatan, si naga
berlingkar; Ia akan membunuh sang
raksasa jang ada dilaut.
2 Pada hari itu; Kebon anggur permai,
hendaklah bernjanji tentangnja!
3 Pendjaganja ialah Aku, Jahwe,
se-waktu2 Aku menggenanginja; agar
ia djangan dirusak, maka siang-malam
Kudjagai.
4 Aku tidaklah marah. Andaikan
dedurian dan rumputan terdapat, maka
Kudatangi dengan pertempuran dan
sekaligus Kunjalakan,
5 (27-4) asal sadja orang berpegang
pada perlindunganKu dan berdamai
dengan diriKu, berdamai dengan Daku.
6 Pada masa jang datang Jakub berakar,
Israil berkembang dan meriap serta
memenuhi permukaan bumi dengan
buah2nja.
7 Adakah Ia pernah memukul dia seperti
Ia memukul mereka jang memukulnja,
pernah membunuhnja, seperti Ia
membunuh para pembunuhnja?
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menggemparkan dan
mengungsirnja mereka Kautentangi;
mereka telah dibuangNja dengan angin
jang hebat pada hari angin timur.
9 Makanja kesalahan Jakub akan
dihapus dan inilah seluruh hasil dari
penghapusan dosanja jakni: semua batu
mesbah dibuatNja mendjadi batu kapur
jang remuk-redam; tugu2 angkar dan
mesbah2 dupa tidak lagi berdiri tegak,
10 sebab kota berbenteng itu sudah
sunji-senjap, kediaman kesepian,
lengang bagaikan gurun, tempat anak
sapi merumput lagi berbaring dan makan
habis tjabang2nja.
11 Pabila ranting2nja sudah kering,
lalu dipatahkan dan wanita datang
menjalakannja. Sebab ia bukan
bangsa jang berpengertian, maka Jang
membuatnja tidak merahiminja dan ia
tidak dikasihani oleh Pembentuknja.
12 Pada hari itu Jahwe akan menggasak
bulir2, mulai dari sungai sampai
keterusan Mesir, dan kamu, hai bani
Israil, akan dipungut satu demi satu.
13 Pada hari itu tanduk besar akan
ditiup dan mereka jang lenjap dinegeri
Asjur dan jang tjerai-berai di Mesir
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akan datang dan lalu bersembah-sudjud
kepada Jahwe digunung jang sutji, di
Jerusjalem.
1 Tjelakalah mahkota jang angkuh
dari para pemabuk Efraim dan
bunga jang rontok dari perhiasan
gemilangnja, jang mendjulang diatas
lembah jang gemuk dari orang jang bius
karena anggur.
2 Sungguh pada Tuhanlah ada jang kuat
lagi perkasa; bagaikan hudjan beku
dan topan hudjan es, laksana hudjan
lebat jang hebat lagi menghanjutkan,
demikian Ia merebahkan sampai ketanah
dengan tanganNja.
3 Mahkota jang angkuh dari para
pemabuk Efraim di-indjak2 kaki,
4 dan bunga jang rontok dari perhiasan
gemilangnja, jang mendjulang
diatas lembah jang gemuk, akan
djadinja seperti buah ara sebelum
panenan: barang siapa jang melihatnja
memoloknja, begitu sadja dari tangan.
5 Pada hari itu Jahwe Balatentara akan
mendjadi mahkota permai dan karangan
gemilang bagi sisa umatNja;
6 Ia mendjadi semangat keadilan
bagi mereka jang duduk akan
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pengadilan dan keberanian (bagi)
mereka jang menangkis pertempuran
kepintugerbang.
7 Merekapun siah-lajah karena air
anggur dan terdjungkir akibat minuman
keras. Imam dan nabi siah-lajah karena
minuman keras, akibat anggur mereka
berkusut, akibat minuman keras mereka
terdjungkir. Mereka sia-lajah waktu
menerima penglihatan, ter-hujung2
ketika mendjatuhkan keputusan.
8 Sungguh, semua medja penuh
muntahan jang djidjik, tak ada lagi
tempat bersih.
9 "Siapa gerangan mau diadjar olehnja,
kepada siapa ia mau menerangkan
penjataan? Mereka jang baru disarak,
jang baru disapih?
10 Sebab: Saw lasaw, saw lasaw, kaw
lakaw, kaw lakaw, ze'er sjam, ze'er
sjam."
11 Sungguh, dengan bibir bengap dan
bahasa jang asing akan bersabda kepada
rakjat ini
12 Dia jang telah berkata kepada
mereka: "Inilah istirahat, biarlah
beristirahat jang letih-lesu; inilah
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pengasoan -" Tapi mereka tidak mau
mendengar.
13 Maka sabda Jahwe kepada mereka
ialah: Saw lasaw, saw lasaw, kaw lakaw,
kaw lakaw, ze'er sjam, ze'er sjam,"
agar mereka dengan berdjalan djatuh
tertelentang dan patah, terdjerat dan
tertangkap.
14 Maka itu dengarlah sabda Jahwe, hai
para pengolok, hai para penguasa rakjat
jang ada di Jerusjalem.
15 Kamu kan sudah berkata: "Kami
telah mengikat perdjandjian dengan
si maut, dengan pratala kami telah
bersekutu. Pabila tjambuk jang
menghanjutkan berlalu, maka takkan
sampai kepada kami, sebab kami
telah membuat kebohongan mendjadi
perlindungan kami dan dalam dusta
kami bersembunji."
16 Maka itu demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Se-sungguh2nja, Aku akan
meletakkan sebuah batu di Sion, batu
terpilih, batu sendi jang berharga,
batu alas. Barang siapa pertjaja takkan
bergojang.
17 Hukum akan Kubuat mendjadi pita
pengukur dan keadilan mendjadi tali
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sipat." Tapi hudjan beku akan menjapu
bersih perlindungan jang bohong dan
persembunjian dusta itu dihanjutkan air.
18 Maka perdjandjian dengan si maut
akan dibatalkan dan persekutuan dengan
pratala takkan bertahan. Pabila tjambuk
jang menghanjutkan berlalu, maka
kamu akan mendjadi padang ia indjak.
19 Sekali2 itu berlalu maka kamu
disambar. Sebab setiap pagi ia akan
berlalu, siang dan malam; pengertian
akan penjataan itu adalah dahsjat
belaka.
20 Sebab pendeklah tempat tidur untuk
berbaring dan selimut tidak lebar untuk
berkelubung.
21 Sebab Jahwe akan bangkit
seperti digunung Perasim; seperti
dilembah Gibe'on Ia akan bergiat
untuk melaksanakan pekerdjaanNja,
pekerdjaanNja jang gandjil dan untuk
melakukan perbuatanNja, perbuatanNja
jang gaib.
22 Dan sekarang, djangan ber-olok2,
agar belenggumu djangan lebih terik.
Sebab aku telah mendengar dari
pihak Tuhan, Jahwe Balatentara suatu
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pembasmian jang telah ditetapkan dan
jang mengenai seluruh negeri.
23 Tjondongkanlah telinga dan
dengarlah suaraku, indahkanlah dan
dengarkanlah perkataanku.
24 Se-hari2ankah si pembadjak
membadjak hendak menabur, menadjak
dan menggaruk tanahnja?
25 Bukankah setelah permukaannja
diratakannja, ia lalu menjebarkan sjibit
dan menghamburkan djintan, menaruh
gandum, djelai dan tjawak dipinggirnja?
26 Demikian ia diadjari tjaranja dan
dipimpin oleh Allahnja.
27 Tentu sadja sjibit tidak diirik dengan
pengeretan dan djentera pedati tidak
digulingkan atas djintan, melainkan sjibit
ditebah dengan tongkat dan djintan
dengan pentung.
28 Adakah gandum roti diserbuk? Orang
kan tidak terus menebah! Ia digelek
roda pedati beserta dengan kuda2nja,
tapi tidak diserbuk.
29 Itupun datang dari pihak
Jahwe Balatentara, jang njata
adjaib rentjanaNja dan besar
kebidjaksanaanNja.
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Ariel, Ariel, kota
tempat Dawud telah berkemah.
Tambahkanlah tahun pada tahun, biarlah
perajaan2 beredar.
2 Tapi Aku akan mengimpit Ariel dan lalu
orang akan meratap dan berkeluh-kesah.
Engkau mendjadi bagiKu seperti Ariel.
3 Aku akan berkemah dikelilingmu
dan memasang sebuah sogang
disekitarmu lagi membangun perkubuan
terhadapmu.
4 Maka engkau akan berbitjara dari
bawah, dari dalam bumi dari dalam debu
perkataanmu akan meredam. Suaramu
akan berbunji dari dalam bumi, seperti
suara hantu, dari dalam debu suaramu
berupa bisikan.
5 Banjaknja musuhmu akan mendjadi
bagaikan debu jang lumat dan banjaknja
kaum adikara laksana sekam jang
diterbangkan. Dalam sekedjap mata dan
dengan tak ter-sangka2
6 engkau akan dikundjungi dari pihak
Jahwe Balatentara dengan gemuruh,
debur dan detar jang hebat, dengan
badai, topan dan njala api jang nenelan.
7 Banjaknja segala bangsa jang
memerangi Ariel, semua jang
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menggempurnja, dia dan segala
bentengnja, semua jang mengimpit
dia akan mendjadi laksana mimpi dan
penglihatan dimalam hari.
8 Dan sebagaimana seorang jang
lapar bermimpi, bahwa ia makan, tapi
bangun dengan perut jang kosong,
dan seperti seseorang jang kehausan
bermimpi, bahwa ia minum, tapi waktu
bangun masih letih-lesu dan dahaga,
demikianlah djadinja banjaknja semua
bangsa, jang memerangi gunung Sion.
9 Hendaklah terperandjat dan
bertjengang, lengketkanlah matamu,
sehingga matamu berlengket, hendaklah
mabuk tapi bukan karena anggur,
ter-hujung2 tapi bukan karena minuman
keras.
10 Sebab Jahwe telah mentjurahkan
atasmu roh tidur lelap, Ia telah menutup
mata kamu - jakni para nabi - dan
menudungi kepalamu - jakni para
pelihat.
11 Dengan demikian penglihatan
tentang kesemuanja itu telah mendjadi
bagi kamu seperti perkataan kitab
jang bermeterai. Itu diberikan kepada
seseorang jang tahu membatja dengan
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pesan: "Batjalah ini". Tapi ia menjahut:
"Aku tidak dapat, oleh sebab (kitab) itu
bermeterai."
12 Kitab itu lalu diberikan kepada
seseorang jang tidak tahu membatja
dengan pesan: "Batjalah ini." Tapi ia
menjahut: "Aku tidak tahu membatja."
13 Tuhan telah berkata: "Oleh karena
rakjat ini menghampiri Aku hanja
dengan mulutnja sadja dan memuliakan
Daku hanja dengan bibirnja melulu,
sedangkan hatinja djauh daripadaKu dan
takutnja kepadaKu hanja perintah jang
adjaran manusia belaka,
14 maka dengan sungguh2 Aku terus
akan berbuat adjaib dengan rakjat
ini, mukdjidjat adjaib. Binasalah
kebidjaksanaan kaum bidjak dan
pengertian kaum arif akan bersembunji".
15 Tjelakalah mereka jang dalam2
menjembunjikan dari hadapan
Jahwe rantjangannja, mereka jang
perbuatannja terdjadi dalam gelap dan
jang lalu berkata: "Siapa melihat, siapa
mengetahui kami?"
16 Tjelakalah keseronganmu itu!
Bolehkah si pendjunan dianggap seperti
tanah liat, sehingga buatan dapat
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berkata tentang pembuatnja: "Aku tidak
dibuat olehnja?" Atau bolehkah bedjana
berkata tentang pembentuknja: "Ia tidak
berpengertian?"
17 Betul, sangat sebentar lagi, maka
Libanon berubah mendjadi kebon dan
kebon mendjadi serupa hutan.
18 Pada hari itu kaum tuli akan
mendengar perkataan Kitab; dan setelah
dibebaskan dari silam dan gelap, mata
kaum buta akan melihat.
19 Kaum hina-dina semakin bersukatjita
dalam Jahwe dan jang paling miskin
diantara manusia akan bersorak-sorai
dalam Sang Kudus Israil.
20 Sebab si adikara akan lenjap, si
pengolok akan binasa dan semua jang
bermaksud djahat akan ditumpas;
21 mereka jang perkataannja
menjatakan orang salah dan jang
memasang djerat dipintugerbang bagi
si penguam dan mendesak si djudjur
dengan dalil jang tidak berdasar.
22 Maka itu Jahwe jang telah menebus
Ibrahim berkata demikian kepada
keluarga Jakub: "Sekarang Jakub tidak
lagi akan bermalu dan sekarang mukanja
tidak lagi putjat.
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pabila ia (serta anak2nja)
melihat karja tanganKu di-tengah2
mereka, maka mereka akan menjatakan
namaKu kudus dan Sang Kudus Israil
akan dipudjinja kudus dan mereka
merasa gerun terhadap Allah Israil.
24 Dan mereka jang bersesatlah
rohnja akan mendapat pengertian, dan
mereka jang mengerutu akan menerima
pengadjaran."
1 Tjelakalah anak2 durhaka,
- itulah firman Jahwe - jang
membuat rentjana jang tidak dari
Aku datangnja, jang mengadakan
persekutuan jang tak sesuai dengan
hatiKu, sehingga mereka menimbun
dosa demi dosa.
2 Tanpa menanjai mulutKu mereka
menempuh djalan ke Mesir hendak
berlindung diperlindungan Fare'o dan
bernaung dibawah naungan Mesir.
3 Tetapi perlindungan Fare'o akan
mendjadi malu bagimu dan bernaung
dibawah naungan Mesir mendjadi
keaiban.
4 Sebab sekiranja para pangerannja
sudah di So'an dan pesuruh2nja sudah
sampai di Hanes,
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semua diketjewakan oleh
kaum jang tak berfaedah dan tidak
menjampaikan pertolongan kepadanja
maupun faedah, melainkan malu dan
penghinaan belaka.
6 Amanat tentang mergasatwa Tanah
Selatan. Melalui negeri kesesakan dan
keimpitan, (negeri) singa dan singa
jang meraung, (negeri) ular tedung
dan ular terbang mereka menghantar
harta-bendanja atas pundak keledai dan
kekajaannja atas bongkol unta kepada
kaum jang tak berfaedah.
7 Adapun Mesir pertolongannja sia2 dan
hampa belaka, maka ia Kusebut Rahab,
si penganggur.
8 Nah sekarang, pergilah dan menulis
itu atas papan dan mentjatat itu dalam
kitab, agar itu mendjadi dimasa depan
kesaksian untuk se-lama2nja,
9 jakni: Mereka itu kaum jang degil,
anak2 jang bohong, anak2 jang tidak
mau mendengar adjaran Jahwe,
10 melainkan berkata kepada para
pelihat: "Djangan melihat", dan kepada
para pemandang: "Djangan memandang
jang lempang bagi kami, melainkan
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katakanlah kepada kami apa jang
menjenangkan, pandanglah penipuan;
11 melentjonglah dari djalan,
menjimpanglah dari lorong, djangan
mengganggu kami dengan Sang Kudus
Israil."
12 Maka itu demikianlah Sang Kudus
Israil berkata: "Oleh karena kamu
menolak sabda itu seraja pertjaja
pada jang bengkok dan tjurang serta
bersandar kepadanja,
13 maka kesalahan itu mendjadi
bagimu sebagai sepatahan jang djatuh,
jang tanggal dari tembok tinggi, jang
tiba2 dalam sekedjap mata datanglah
runtuhnja.
14 Ia runtuh petjah seperti petjahlah
tempajan si pendjunan, jang dengan
tidak kenal ampun diremukkan orang;
sebelingpun tidak terdapat diantara
petjahan2nja untuk meraih api dari
dapur atau mentjedok air dari parit."
15 Sebab demikian Tuhan, Jahwe
Balatentara, Sang Kudus Israil berkata:
"Dengan berbalik dan beristirahat kamu
kiranja diselamatkan, dalam ketenangan
dan kepertjajaan letaklah kekuatanmu",
tapi kamu tidaklah mau.
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telah berkata: "Bukan!" Oleh
sebab (kamu berkata): "Naik kuda
kami mau lari", makanja kamu akan
berlari; lagipula: "Kami mau naik kuda
kentjang", makanja para pengedjarmu
mendjadi kentjang.
17 Seribu akan gemetar terhadap
antjaman seorang, karena antjaman
lima orang kamu akan berlari, sampai
kamu tertinggal seperti tiang sembojan
dipuntjak gunung, bagaikan tjogan
diatas bukit.
18 Tapi Jahwe menunggu (kala)
untuk mengasihani kamu, maka itu Ia
berdiri tegak hendak merahimi kamu,
sebab Jahwe adalah Allah jang adil,
berbahagialah semua jang menantikan
Dia.
19 Sungguh, hai umat di Sion jang
mendiami Jerusjalem, engkau tidak
akan menangis terus. Ia pasti akan
mengasihani engkau karena suara
seruanmu; demi Ia mendengar, Iapun
akan mendjawab engkau.
20 Sungguhpun Tuhan telah memberi
kamu roti kesesakan dan air keimpitan,
namun Gurumu tidak lagi akan
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bersembunji, melainkan matamu akan
melihat Gurumu.
21 Telingamu akan mendengar dari
sebelah belakang suatu sabda, jakni:
"Inilah djalannja, hendaklah kamu
djalani, pabila kamu mau (menjimpang)
kekanan atau kekiri".
22 Maka kamu akan menganggap nadjis
sadja salut perak dari berhala2mu dan
lapis emas dari patung2mu. Engkau
akan membuangnja bagaikan kain kotor
sambil berkata kepadanja: "Enjah dari
sini!"
23 Ia akan menganugerahkan hudjan
bagi benihmu, jang engkau taburkan
ditanah, dan roti dari hasil bumi akan
lezat dan menghara. Pada hari itu
ternakmu akan merumput ditanah
rumput jang luas.
24 Chewan dan keledai jang mengolah
tanah makan makanan tjampur asam,
jang ditampi dengan badang dan
penampi.
25 Maka disegenap gunung jang
mendjulang dan disetiap bukit jang
tinggi anak2 sungai mengalirkan air,
pada hari pembunuhan besar, bila
robohlah sekalian mertju.

Yesaya 30.26–30
26 Maka
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terang bulan purnama
merupakan terang sang surja dan
terang sang surja tudjuh kali berganda,
seperti terang tudjuh hari. Pada hari itu
Jahwe membalut patahan umatNja dan
menjembuhkan luka pukulannja.
27 Lihatlah, nama Jahwe dari djauh
datangnja, murkaNja ber-kobar2,
hebatlah asapNja, bibirNja penuh
dengan gusar, lidahNja serupa api jang
menelan;
28 nafasNja bagaikan sungai jang
menghanjutkan dan jang naik sampai
keleher. (Ia datang) untuk mengajak
bangsa2 dengan ajakan kebinasaan, dan
untuk (memasang) pada rahang sekalian
kaum kendali jang menjesatkan.
29 Adapun pada kamu akan ada
njanjian, seperti dimalam hari orang
merajakan pesta; sukahati seperti orang
jang madju diiringi bangsi untuk pergi
kegunung Jahwe, ke Padas Israil.
30 Jahwe akan memperdengarkan
suaraNja jang mulia dan memperlihatkan
lenganNja jang menimpa, dengan murka
geram, njala api jang menelan, dengan
taufan, hudjan lebat dan hudjan beku.

Yesaya 30.31–31.2
31 Oleh

97

karena suara Jahwe maka
Asjur tjemas, pabila ia dipukul dengan
tongkat.
32 Setiap palu pentung jang ditimpakan
Jahwe kepadanja mendjadi siksaan
ditengah bunji rebana dan ketjapi.
(Dengan barisan jang sutji Ia akan
memperanginja).
33 Sebab sudah lama disiapkanlah
dapur api (dan itupun untuk Melek);
ditegakkanlah sebuah unggun, dalam
lagi lebar, dengan api dan banjak kaju;
hembusan Jahwe laksana arus belerang
menunukannja.
1 Tjelakalah mereka jang turun ke
Mesir untuk mentjari pertolongan,
jang bersandar pada kuda2 dan pertjaja
pada kereta2 perang oleh karena banjak
dan pada penunggang oleh karena
djumlahnja jang amat besar, tapi tidak
bersandar pada Sang Kudus Israil dan
tidak mentjari Jahwe.
2 Tapi Iapun bidjaksana untuk
mendatangkan bentjana dan Ia belum
mentjabut sabdaNja. Ia akan bangkit
melawan kaum jang durdjana, melawan
pertolongan dari mereka jang berbuat
djahat.
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Mesir hanja manusia sadja
dan bukan ilah, kuda2nja hanja daging
belaka dan bukan roh. Jahwe akan
mengedangkan tanganNja, agar si
penolong tersandung dan jang ditolong
rebah, sehingga semua ber-sama2
lenjap.
4 Sebab demikianlah Jahwe sudah
berkata kepadaku: "Seperti pabila
seekor singa atau singa muda meraung
atas mangsanja dan lalu dikerahkan
terhadapnja sekelompok gembala tapi
ia tidak digentarkan oleh teriaknja dan
tidak menghiraukan gaduhnja, demikian
Jahwe Balatentara akan turun hendak
berperang digunung Sion dan diatas
bukitnja".
5 Bagaikan unggas jang berterbang,
demikian Jahwe Balatentara
membela Jerusjalem, membela
dan melepaskannja, memelihara dan
meluputkannja.
6 Berbaliklah kepada Dia jang kamu
durhakai dengan sangatnja, hai bani
Israil.
7 Sebab pada hari itu setiap orang akan
mentjampakkan berhala2 perak dan

Yesaya 31.8–32.4
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berhala2 emasnja, jang telah dibuat
tanganmu jang berdosa.
8 Asjur akan rebah karena pedang jang
bukan pedang manusia, ia dimakan
habis oleh pedang jang bukan pedang
insani Ia akan lari dari hadapan mata
pedang dan kaum remadjanja akan
berodi.
9 Padasnja akan lenjap karena dahsjat
dan punggawa2nja lari dari tjogan.
Itulah firman Jahwe jang ada apiNja di
Sion dan dapurNja di Jerusjalem.
1 Sungguh dengan adil seorang
radja akan meradja dan para
pangeran akan memerintah dengan
lurus.
2 Masing2 mendjadi seperti tempat
berlindung terhadap angin ribut dan
tempat berteduh terhadap hudjan lebat,
laksana saluran air ditanah tandus,
bagaikan bajang2 padas besar dipadang
kersang.
3 Maka mata orang jang melihat takkan
berlengket dan telinga orang jang
mendengar akan mengindahkan.
4 Hati orang bodoh mendapat
pengertian dan pengetahuan, lidah
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orang gagap lantjar berbitjara dengan
terang.
5 Si bodoh tidak lagi disebut bangsawan
dan si bangsat tidak dikatakan menak.
6 Sebab si bodoh mengutjap jang bodoh
dan hatinja merentjanakan jang djahat
untuk melakukan jang buruk (terhadap
Jang Mahatinggi) dan mengatakan jang
bukan2 tentang Jahwe. Ia membiarkan
jang lapar terus berkekurangan dan jang
haus dibiarkannja tanpa minuman.
7 Adapun si bangsat buruklah akal2nja,
ia merantjangkan jang kedji untuk
merusakkan kaum hina-dina dengan
kata jang dusta, sekalipun si miskin
menjatakan haknja.
8 Si bangsawan merentjanakan jang
mulia dan iapun mengandjurkan jang
mulia.
9 Ajuh, hai kaum wanita lengah,
dengarlah suaraku; hai puteri2 jang
merasa aman, tjondongkanlah telinga
kepada perkataanku.
10 Setahun dan beberapa hari lagi,
kamu, jang merasa aman, akan gemetar,
sebab lenjaplah petikan buah anggur,
dan hasil bumi tidak lagi masuk.

Yesaya 32.11–18
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101

hai wanita lengah,
bergetarlah, hai jang merasa aman,
tanggalkanlah pakaianmu, telandjangi
dirimu, dan hendaklah panggulmu
bersabuk;
12 tepuklah dada karena perladangan
permai, karena pokok anggur jang subur,
karena tanah umatKu,
13 tempat tumbuhlah duri dan djerudju,
karena semua rumah kesukaan dari kota
jang ria-riuh.
14 Sebab istananja terlantar,
kegemuruhan dikota sudah lengang,
Ofel dan puri telah mendjadi gua untuk
se-lama2nja, kesukaan kuda belang,
tanah penggembalaan kawanan.
15 Tapi masih djuga akan ditjurahkan
atas kami roh dari atas; padang gurun
lalu mendjadi kebon dan kebon mendjadi
serupa hutan.
16 Maka hukum diam digurun dan
kedjudjuran duduk dikebon.
17 Perdamaian dihasilkan kedjudjuran
dan perolehan hukum ialah keamanan
sentosa jang abadi.
18 UmatKu akan duduk dikediaman
kedamaian, ditempat tinggal jang aman,
dikedudukan jang tidak ada susahnja.

Yesaya 32.19–33.5
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hutan itu akan diruntuhkan
dan kota itu terbenam sama sekali.
20 Berbahagialah kamu jang dapat
menabur ditepi sekalian air, dan boleh
membiarkan lembu djantan dan keledai
berkeliling.
1 Tjelakalah engkau, hai
pembasmi, jang sendiri tidak
terbasmi, engkau pentjedera, jang
sendiri tidak ditjedera! Tapi selekas
engkau selesai membasmi, engkaupun
akan dibasmi, habis mentjedera, engkau
sendiri akan ditjedera.
2 Kasihanilah kami, ja Jahwe, padaMu
kami berharap; hendaklah setiap pagi
mendjadi lengan kami, keselamatan
kami diwaktu keimpitan.
3 Sekalian kaum melarikan diri terhadap
gaduh jang hebat, pabila Engkau bangkit
berdiri, maka tjerai-berailah sekalian
bangsa.
4 Maka djarahan ditimbun, (seperti)
pelesit menimbun; seperti kawanan
belalang menjerbukan diri, demikian
orang menjerbukan diri kepadanja.
5 Angunglah Jahwe, sebab diketinggian
Ia bersemajam, dengan hukum dan
keadilan Sion dipenuhiNja.
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jang aman akan engkau alami;
kebidjaksanaan dan pengetahuan, itulah
harta jang menjelamatkan, ketakutan
kepada Jahwe adalah harta-bendanja.
7 Lihatlah, para bentara mereka
mendjerit didjalan, para pesuruh
kedamaian menangis dengan pahitnja.
8 Djalan2 raya lengang, lenjaplah
jang lewat dilorong. Perdjandjian telah
dibatalkannja, ia menolak para saksi dan
tidak peduli akan seorangpun djua.
9 Negeri itu berkabung (lagi) melaju,
Libanon ter-sipu2 (lagi) lisut, Sjaron
merupakan padang kersang, Basjan dan
Karmel meranggas.
10 "Sekarang Aku hendak bangkit, kata
Jahwe, sekarang Aku berdiri, sekarang
aku tertegak.
11 Kamu telah mengandung merang dan
melahirkan djerami, laksana api nafasKu
menelan kamu.
12 Sekalian kaum dibakar mendjadi
kapur, mendjadi duri terpotong jang
dinjalakan api,
13 Dengarkanlah, hai kamu jang djauh,
apa jang telah Kuperbuat, ketahuilah,
kamu jang dekat, apa kekuatanKu."

Yesaya 33.14–18
14 Para
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pendosa di Sion kedjut dan
gemetar menjergap para fasik. Siapa
dari kita dapat menumpang pada api
jang menelan, siapa dari kita dapat
menumpang pada perapian kekal?
15 Orang jang berdjalan dengan djudjur
dan jang berbitjara dengan lurus; jang
menolak keuntungan dari pemerasan
dan jang menahan tangannja dari
menerima hadiah; jang menjumbat
telinganja, agar djangan mendengar
rentjana pembunuh, jang menutup
matanja, agar djangan melihat jang
djahat.
16 Dia itu akan diam diketinggian,
tempat jang tak terhampiri dipadas
mendjadi tempatnja berlindung;
rotinja diberikan kepadanja dan airnja
terdjamin.
17 Matamu akan memandang seorang
radja dalam keelokannja dan engkau
akan melihat sebuah negeri jang
di-tjita2kan.
18 Hatimu akan merenungkan
kedahsjatan: Dimana gerangan si
pembilang, dimana si penimbang,
dimana gerangan jang membilang
segala mertju?

Yesaya 33.19–34.1
19 Kaum
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adikara tidak lagi kaulihat,
kaum jang aneh logatnja dan tak
dipahami, jang bahasanja menggagap
dan tidak bermakna.
20 Pandangilah Sion, kota segala
perajaan kita! Matamu akan melihat
Jerusjalem, kediaman jang aman, kemah
jang tidak dibongkar, jang tidak pernah
ditjabut pasak2nja dan jang tali2nja
tidaklah putus satupun djua.
21 Jahwe disitu agung bagi kita, jaitu
ditempat sungai2, terusan2 lebar; tidak
ada sampan berlajar atasnja dan tidak
ada kitji jang indah mengarunginja;
22 Sebab Jahwe hakim kita, Jahwe jang
mengadakan hukum bagi kita, Jahwelah
radja kita, Dialah jang menjelamatkan
kita.
23 tali-temalinja dirunggas, tidak
memegang lagi penjangga tiangnja dan
tidak meregangkan lajarnja. (33-23b)
Maka djarahan besar dikatjang bahkan
orang timpang mendapat gedoran.
24 Tidak ada penduduk berkata: "Akulah
sakit", dan rakjat jang diam disitu
diampuni kesalahannja.
1 Mendekatlah, hai sekalian
bangsa, untuk mendengar,
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indahkanlah, hai suku semua;
dengarkanlah, hai bumi dan seluruh
isimu, hai dunia dan apa jang tumbuh
daripadamu,
2 Sebab Jahwe murka kepada sekalian
bangsa dan marah kepada segenap
tentaranja. Ia mengharamkan serta
menjerahkannja kepada penjembelihan.
3 Orang2 tewasnja dibuang
mendjelempah, bau-busuk majatnja
membubung, gunung-gemunung
melebur karena darahnja
4 dan lembah2 meleleh. Langit digulung
seperti kitab, seluruh tentaranja rontok
seperti rontoklah daun dari pokok anggur
dan buah lisut dari pokok ara.
5 Sebab pedangKu mendjadi mabuk
dilangit, sungguh, ia turun atas Edom,
atas bangsa jang telah Kuharamkan
untuk dihukum.
6 Pedang Jahwe berlumuran darah,
kekenjangan lemak, kenjang akan lemak
buah-baik pinggang domba djantan.
Sebab Jahwe ada kurbanNja di Bosra,
penjembelihan raksasa dinegeri Edom.
7 Rebahlah banteng2 bersama mereka,
lembu2 djantan beserta dengan para
perkasa; negeri mereka mabuk karena

Yesaya 34.8–14
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darah dan tanah mereka kenjang akan
lemak.
8 Sebab ada hari pembalasan pada
Jahwe, tahun pembelaan dalam sengketa
Sion.
9 Anak2 sungainja berubah mendjadi
gala2 dan debunja mendjadi belerang,
negerinja mendjadi gala2 jang menunu.
10 Siang malam itu tidaklah padam,
selamanja membubung asapnja, turuntemurun ia tetap padang tandus, tidak
pernah lagi orang liwat disitu.
11 Ia akan dimiliki burung hantu dan
burung djampak, burung serak dan
burung gagak diam disitu. Ia kan
membentangkan atasnja pita pengukur
kesepian dan tali unting2 kalang kabut.
12 (Para puaka akan diam disitu
dan) kaum bangsawan tidak ada lagi.
Tidak ada disitu jang memaklumkan
keradjaan, semua pangerannja sudah
lelap.
13 Susuh2 tumbuh di-puri2nja,
rumputan dan dedurian di-benteng2nja.
Ia mendjadi kediaman serigala, tempat
tinggal burung unta.
14 Marmut dan andjing hutan saling
bertemu disitu, puaka memanggil satu

Yesaya 34.15–35.2
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sama lain; disitupun Lilit mengaso dan
mendapat peristirahatan bagi dirinja.
15 Disitu ular hidjau bersarang, bertelur,
mengeram dan menetas di-bajang2.
Disitupun berhimpunlah burung ruak2
bangkai, jang satu tidak usah mentjari
jang lain.
16 Tjarilah dalam Kitab Jahwe dan
batjalah disitu. Bukan satupun dari
antaranja jang tidaklah ada Sebab
mulutNjalah jang telah memerintahkan,
rohNjalah jang menghimpunkannja.
17 Dia sendiri membuang undi baginja
dan tanganNja sendiri membagikan
kepadanja dengan pita pengukur.
Untuk selamanja itu dimiliki olehnja,
turun-temurun didiaminja.
1 Padang gurun dan tanah tandus
akan bersukaria, padang kersang
akan bersorak-sorai dan berbunga
narsis.
2 Dengan subur itu akan berbunga dan
bersorak-sorai, jah bersorak-sorai dan
bertempik sorak; itu diberi kemuliaan
Libanon, seri Karmel dan Sjaron. Orang
akan melihat kemuliaan Jahwe, seri
Allah kita.
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tangan lemas,
kukuhkanlah lulut jang bertekuk;
4 berkatalah kepada jang berhati ketjil:
"Hendaklah kuat, djanganlah takut.
lihatlah Allahmu, pembalasan sedang
datang, pembelaan Allah, Ia sendiri
datang menjelamatkan kamu".
5 Maka mata kaum buta akan ditjelikkan
dan telinga kaum tuli dibuka.
6 Bagaikan kidjang si timpang
berlompatan, si bisu bertempik-sorak.
Sebab dipadang gurun air akan berbual
dan anak2 sungai dipadang kersang;
7 tanah panas terik mendjadi paja dan
dataran kering mendjadi pantjaran air;
kediaman serigala berteduh mendjadi
tempat tumbuh teberau dan rumput
kumpai.
8 Disitu akan ada djalan raya, jang
dinamakan djalan sutji; orang djunub
takkan melaluinja dan orang bodoh tak
berkeliaran disitu.
9 Singa tidak akan ada disana dan
binatang buas tidaklah muntjul, tidak
terdapat. Tapi jang ditebus ber-djalan2
disitu.
10 Pulanglah mereka jang dibebaskan
Jahwe dan dengan sorak-gembira
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mereka tiba di Sion; sukatjita abadi ada
pada wadjahnja, sukaria dan sukatjita
akan menjusul, tapi perasaian dan
rintihan akan lenjap.
1 Maka terdjadilah dalam tahun
keempatbelas radja Hizkia,
naiklah Sanherib, radja Asjur, melawan
semua kota Juda dan merebut kota2 itu.
2 Dari Lakisj radja Asjur mengutus
Seri Rabsakeh dengan bala besar ke
Jerusjalem kepada radja Hizkia. Ia
berdiri didekat saluran air Kolam-atas,
jang terletak didjalan Lapangan Penatu.
3 Maka Eljakim bin Hilkijahu, kepala
istana, bersama dengan Sjebna,
penulis, dan Joah bin Asaf, patih, keluar
mendapatkan dia.
4 Lalu berkatalah Seri Rabsakeh
kepada mereka: Katakanlah kepada
Hizkia: "Demikianlah titah seri baginda,
maharadja Asjur: Matjam apa gerangan
kepertjajaan, jang anda taruh itu?
5 Kiranja anda mengira, bahwa tjakap
angin belaka merupakan siasat dan
perkasaan untuk bertempur? Kepada
siapa gerangan anda pertjaja, maka
anda sampai merontak kepada beta?
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sesungguhnjalah anda
memang menaruh pertjaja pada batang
teberau jang sudah patah itu, jaitu Mesir,
jang memasuki dan lalu menembusi
tangan orang jang bertopang padanja!
Demikianlah Fare'o, radja Mesir, bagi
setiap orang, jang pertjaja padanja.
7 Dan djika anda berkata kepada beta:
Kami ini pertjaja pada Jahwe, Allah
kami, maka bukankah Dia itulah jang
bukit2 angkarNja serta mesbah2Nja
sudah didjauhkan oleh Hizkia, sambil
bertitah kepada Juda dan Jerusjalem:
Hanja dihadapan mesbah ini sadjalah
kamu boleh bersembah-sudjud?
8 Nah sekarang, baiklah anda bertaruh
sadja dengan tuanku, dengan radja
Asjur. Beta akan memberikan dua ribu
ekor kuda kepada anda, seandainja
anda mampu mendapati orang untuk
menungganginja.
9 Mana bisa anda dapat menangkis satu
pendjawat tuanku jang terketjil sadja!
Tetapi anda pertjaja pada Mesir untuk
mendapat kereta2 perang dan pasukan
berkuda.
10 Dan adakah beta ini naik lawan
negeri ini dengan tidak semau Jahwe
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untuk membinasakanNja? Jahwe sudah
berfirman kepada beta: "Naiklah
kenegeri itu dan binasakanlah itu."
11 Maka sahut Eljakim serta Sjebna
dan Joah kepada Seri Rabsakeh:
"Sudilah berbitjara dengan hamba2mu
ini dalam bahasa Aram sadja. Kami kan
memahami djuga. Tuan djangan bitjara
dalam bahasa Juda, sampai kedengaran
oleh rakjat diatas tembok ini."
12 Tetapi Seri Rabsakeh berkata:
"Adakah tuanku itu mengutus aku
ini kepada tuanmu dan kepada kamu
sadja, untuk mengatakan ini? Bukankah
lebih2 kepada orang2, jang duduk diatas
tembok itu sampai mereka memakan
tahinja sendiri dan minum kentjingnja
sendiri bersama dengan kamu ini".
13 Seri Rabsakeh lalu berdiri tegak dan
berseru dengan suara lantang dalam
bahasa Juda. Ia angkat bitjara, katanja:
"Dengarkanlah akan segala titah seri
baginda, maharadja Asjur.
14 Demikianlah titah radja: Djanganlah
kamu sampai terbudjuk oleh Hizkia,
sebab ia tidak mampu melepaskan
kamu.

Yesaya 36.15–19
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djanganlah kamu sampai
dibudjuk Hizkia untuk menaruh pertjaja
pada Jahwe dengan berkata: Jahwe
pastilah akan melepaskan kita; kota
inipun tidak akan diserahkan kedalam
tangan radja Asjur.
16 Kamu djangan mendengarkan Hizkia!
Sebab demikianlah titah seri radja Asjur:
Sembahkanlah penungkul kepadaku
dan keluarlah kepadaku! Nistjaja
setiap orang akan makan buah pokok
anggurnja sendiri dan buah pohon aranja
sendiri dan minum air dari sumurnja
sendiri,
17 sampai aku datang untuk menghantar
kamu kenegeri jang mirip negerimu,
suatu negeri gandum dan anggur, suatu
negeri roti dan kebon anggur.
18 Djangan Hizkia sampai membudjuk
kamu dengan berkata: Jahwe akan
melepaskan kita. Adakah satu djua dari
antara dewata bangsa2 lain itu pernah
melepaskan negerinja dari tangan radja
Asjur?
19 Dimana gerangan dewa2 Hamat
dan Arpad? Dimana gerangan dewa2
Sefarwaim? (Dimana gerangan

Yesaya 36.20–37.3
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dewa2 Sjomron?) Adakah mereka itu
melepaskan Sjomron dari tanganku?
20 Siapa gerangan dari antara
semua dewa negeri2 tersebut pernah
melepaskan negerinja daripada
tanganku? Mana bisa Jahwe akan
melepaskan Jerusjalem dari tanganku?"
21 Mereka berdiam diri dan tidak
mendjawab sepatah katapun kepadanja,
sebab demikianlah titah radja: "Kamu
djangan mendjawab kepadanja".
22 Lalu Eljakim bin Hilkijahu, kepala
istana, dan Sjebna, penulis, serta Joah
bin Asaf, patih itu, dengan pakaiannja
tersobek menghadap Hizkia dan
memberitahukan kepadanja apa jang
telah dikatakan Seri Rabsakeh itu.
1 Segera setelah Hizkia
mendengar hal itu, ia lalu
menjobek pakaiannja. Ia mengenakan
kain karung dan pergi ke Rumah Jahwe.
2 Iapun mengutus Eljakim, kepala
istana dan Sjebna, penulis, serta kaum
tua2 dari antara para imam' dengan
berpakaian kain karung kepada Jesaja
bin Amos, nabi itu.
3 Kata mereka kepadanja: "Demikianlah
pesan Hizkia: Hari ini adalah hari
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kesesakan, siksa dan hina. Anak2 sudah
sampai pada liangnja, tetapi tak ada
kekuatan untuk melahirkan!
4 Mudah2an Jahwe, Allahmu,
mendengar perkataan Seri Rabsakeh,
jang sudah disuruh tuannja, radja Asjur,
untuk menghina Allah jang hidup. Dan
mudah2an Jahwe, Allahmu, menjiksa
dia karena perkataan, jang telah
didengarNja. Sudilah minta doa untuk
sisa jang masih terdapat."
5 Ketika pendjawat2 Hizkia itu sampai
kepada Jesaja,
6 maka berkatalah Jesaja kepadanja:
"Ini harus kamu katakanlah kepada
tuanmu: Demikianlah Jahwe bersabda:
Djangan takut akan perkara, jang telah
kaudengar dan jang diutjapkan pelajan
radja Asjur itu akan menghodjat Aku.
7 Lihatlah, Aku hendak menaruh
suatu roh didalam dirinja, sehingga
ia mendengar kabar-kabur dan oleh
karenanja pulang djuga kenegerinja. Dan
dinegerinja itu Aku akan mendjatuhkan
dia dengan pedang".
8 Seri Rabsakeh kembali dan mendapati
radja Asjur tengah menggempur Libna.
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Sebab (Seri Rabsakeh) telah mendengar,
bahwa radja sudah berangkat dari Laskij,
9 karena ia mendengar kabar, bahwa
Tirhaka, radja Kusj, telah keluar akan
bertempur dengannja. Mendengar itu
maka ia mengutus pesuruh kepada
Hizkia, radja Juda, dengan pesan:
10 Inilah hendaknja kamu katakan
kepada Hizkia, radja Juda: "Djanganlah
anda sampai terbudjuk oleh Ilah anda,
jang mendjadi harapan anda itu dengan
berpikir: Jerusjalem tak akan diserahkan
kedalam tangan radja Asjur.
11 Anda kan telah mendengar sendiri
apa jang telah diperbuat radja2 Asjur
terhadap semua negeri, dengan
mengenakan kutuk padanja. Masakan
anda akan dilepaskan.
12 Adakah dewa2 itu pernah melepaskan
mereka, jang telah dibinasakan oleh
nenek-mojang beta, jakni Gozan, Haram,
Resef dan bani Eden di Telasar?
13 Dimana radja Hamat, dimana
gerangan radja Arpad dan radja2 kota
Sefarwaim, Hena' dan 'Iwa itu?"
14 Hizkia mengambil surat itu dari
tangan pesuruh2 dan membatja itu.
Lalu Hizkia naik ke Rumah Jahwe dan
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membentangkan surat itu dihadapan
hadirat Jahwe,
15 lalu Hizkia berdoa kepada Jahwe,
katanja:
16 "Jahwe Balatentara, Allah Israil,
jang bersemajam diatas Kerub2! Hanja
Engkaulah Allah atas segala keradjaan
diatas bumi. Engkaulah jang membuat
langit dan bumi!
17 Jahwe, tjondongkanlah telingaMu dan
dengarlah! Jahwe, bukakanlah mataMu
dan lihatlah! Dengarkanlah segala
perkataan Sanherib, jang menjuruh
hinakan Allah jang hidup!
18 Jahwe, dengan sesungguhnja, radja2
Asjur telah membasmi segala bangsa itu
serta negerinja,
19 dan djuga telah menjerahkan
dewa2nja kepada api. Karena mereka itu
bukan Allah, melainkan buatan tangan
manusia, dari kaju dan batu, maka
mereka dapat dibinasakan!
20 Tetapi sekarang, ja Jahwe, Allah kami,
selamatkanlah kami dari genggamannja,
agar segala keradjaan diatas bumi
mengetahui, bahwa hanjalah Engkau
Jahwe!"
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Jesaja bin Amos menjuruh
katakan kepada Hizkia: "Demikianlah
Jahwe bersabda, Allah Israil tentang doa
jang kaupandjatkan kepadaKu karena
Sanherib, radja Asjur itu.
22 Inilah sabda jang telah dikatakan
Jahwe tentang dia: Engkau dihinakan
dan diper-olok2kan oleh kenja, puteri
Sion; dibelakangMu puteri Jerusjalem
meng-geleng2kan kepalanja.
23 Siapa gerangan telah kaunistakan
dan kaufitnah, terhadap siapa gerangan
engkau telah meninggikan suara dan kau
tengadah dengan tjongkaknja? Kepada
Sang Kudus Israil!
24 Dengan perantaraan para budakmu
Tuhan telah kaunistakan. Telah
kaukatakan: Dengan banjaknja keretaku
puntjak gunung-gemunung telah kudaki,
udjung2 Libanon. Aku telah memotong
pohon2 arasnja jang mendjulang, pilihan
pohon2 sarunja. aku telah mentjapai
ketinggian2nja jang djauh dan hutan
belantaranja.
25 Aku telah menggali dan meminum
air (jang asing), dengan telapak kakiku
telah kukeringkan sekalian sungai Mesir.
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kaudengar? Dari sediakala
itu telah Kuperbuat, sedari masa jang
purba Kurentjanakan sudah, tetapi
sekarang Kudatangkan. Engkau telah
ditugaskan akan memuingkan kota2
berbenteng;
27 Penduduknja tiada berdaja
tangannja, tjemaslah mereka dan malu;
mereka laksana rumput dipadang,
bagaikan hidjau2an jang muda, selaku
tumbuh2an disotoh, jang mengering
sebelum berkembang.
28 (Pada bangkit) dan dudukmu (Aku
berada ), pergi dan datangmu Kuketahui
pula.
29 Karena terhadapKu kau penasaran
dan gemparmu naik sampai telingaKu,
maka Aku memasang susuh buluhKu
dalam hidungmu dan kekangKu pada
bibirmu, engkau akan Kubalikkan melalui
djalan jang kautempuh untuk datang.
30 Dan ini akan mendjadi tanda bagimu:
Dalam tahun ini orang akan makan apa
jang tumbuh sesudah panen, dalam
tahun jang kedua apa jang tumbuh
dengan sendirinja, tetapi dalam tahun
ketiga hendaklah engkau menabur dan
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menuai, tanamilah kebun anggur dan
makanlah buahnja!
31 Apa jang dari keluarga Juda akan
lepas dan tersisa akan berakar dibawah
dan berbuah diatas.
32 Sebab dari Jerusjalem akan keluarlah
suatu sisa dan orang jang lepas dari
gunung Sion; itu akan dikerdjakan
tjemburu Jahwe Balatentara.
33 Maka itu demikianlah sabda Jahwe
tentang radja Asjur: Ia tidak akan
memasuki kota itu, ia tidak akan
memanah kedalamnja; ia tidak akan
menghadapinja dengan utar2, dan tidak
memasang perkubuan terhadapnja!
34 Liwat djalan jang tadinja ditempuhnja
kemari ia akan berbalik, tetapi kota
ini tidak akan dimasukinja, ini firman
Jahwe!
35 Aku hendak membela kota ini untuk
menjelamatkannja, demi Aku sendiri dan
karena hambaKu, Dawud!"
36 Maka keluarlah malaekat Jahwe dan
memukul seratus delapanpuluh lima
ribu orang dalam perkemahan Asjur.
Pagi2 benar hanja majat2nja sadjalah
kelihatan.
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radja Asjur, berangkat
dan pergi, lalu tinggal di Ninive.
38 Pada suatu hari, ketika ia sedang
bersembah-sudjud didalam kuil Nisrok,
dewanja, datanglah Adramelek dan
Sareser, puteranja, memukul dia dengan
pedang, lalu melepaskan diri kenegeri
Arat. Asarhadon, puteranja, mendjadi
radja akan gantinja.
1 Pada masa itu Hizkia djatuh
sakit pajah. Nabi Jesaja bin
Amos datang serta berkata kepadanja:
"Demikianlah Jahwe bersabda: Aturlah
rumahmu, sebab engkau akan mati dan
tidak akan hidup lagi."
2 Hizkia memalingkan mukanja
kedinding, lalu berdoa kepada Jahwe:
3 "Ah Jahwe, sudilah ingat, bahwasanja
aku ini sudah berdjalan dihadapan
hadiratMu dengan setia dan hati jang
bulat dan lagi kuperbuat apa jang
baik dalam pandanganMu." Hizkia lalu
menangis dengan sangatnja.
4 Maka sampailah sabda Jahwe kepada
Jesaja:
5 Pergilah dan katakanlah kepada
Hizkia: "Demikianlah Jahwe, Allah
mojangmu Dawud, bersabda: Aku
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sudah mendengar doamu dan melihat
airmatamu. Aku akan menambahkan
limabelas tahun pada umur hidupmu
6 dan Aku akan menjelamatkan dikau
serta kota ini dari genggaman radja
Asjur. Aku akan membela kota ini."
7 (Sahut Jesaja): "Ini mendjadi tanda
dari pihak Jahwe bagimu bahwa
Jahwe akan membuat apa jang telah
disabdakanNja.
8 Lihatlah, aku mengundurkan bajang2
itu sepuluh mata pada djendjang
Ahaz." Maka mundurlah matahari itu
sepuluh mata pada djendjang, jang telah
dituruninja.
9 Lagu Hizkia, radja Juda, setelah ia
djatuh sakit dan sudah sembuh dari
sakitnja itu:
10 Aku sudah berkata: Ditengah umur
hidupku aku pergi; kepintugerbang
pratala aku dipanggil untuk sisa segala
tahunku.
11 Aku sudah berkata: Aku tidak lagi
akan melihat Jahwe dinegeri orang2
jang hidup, tidak lagi akan kupandang
manusia diantara penduduk dunia fana.
12 Tenda perlindunganku sudah
dibongkar, tersingkap daripadaku seperti
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kemah gembala. Aku menggulungkan
hidupku seperti tukang tenun; Ia
memotong aku dari pakam. siang malam
aku Kauserahkan.
13 Sampai pagi hari aku berseru, seperti
singa demikian Ia mematahkan segala
tulangku, siang malam aku Kauserahkan.
14 Seperti burung lajang2 demikian aku
mentjitjit, mendekut laksana burung
merpati. Pudarlah mataku karena
menengadah, Tuhan, aku tertindas,
hendaklah mendjadi djaminanku.
15 Apa gerangan akan kukatakan,
tentang apa berbitjara kepadaNja, sebab
Ia sudah berbuat. Segenap tidur sudah
lenjap daripadaku akibat kepahitan
djiwaku.
16 Akan hiduplah mereka jang dilindungi
Jahwe dan ruhkupun hidup diantara
mereka. Engkau kan menjembuhkan
dan menghidupkan daku, sungguh,
kepahitan dibalikNja mendjadi selamat.
17 Djiwaku telah Kauluputkan dari liang
pembasmian, sebab segala dosaku telah
Kaubuang dibelakangMu.
18 Betul, pratala tidak memudji Engkau,
dan si Maut tidak memuliakan Dikau;

Yesaya 38.19–39.2

124

kesetiaanMu tidak diharapkan mereka,
jang turun kekawah.
19 Jang hidup, melulu jang hidup
memudji Engkau, seperti aku pada hari
ini; kesetiaanMu akan diberitahukan
ajah kepada anak2nja,
20 Ja Jahwe, datanglah menjelamatkan
daku, maka gambus akan kami petik di
Rumah Jahwe, sepandjang seluruh hidup
kami.
21 Jesaja berkata: "Ambillah kue buah
ara!" Orang lalu menaruh itu pada bisul,
maka pulihlah itu.
22 Bertanjalah Hizkia: "Apakah
tandanja, maka aku akan naik ke Rumah
Jahwe?"
1 Pada waktu itu Merodak-Baladan
bin Baladan, radja Babel,
mengirim surat2 dan persembahan
kepada Hizkia, sebab ia mendengar,
bahwa Hizkia djatuh sakit dan sudah
sembuh.
2 Hizkia bersuka-tjita karenanja
dan memperlihatkan kepada
mereka perbendaharaannja, perak,
emas, wangi2an dan minjak jang
terpilih, semua gudang sendjata dan
segala sesuatu jang terdapat dalam
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chazanah2nja. Didalam istananja dan
didalam seluruh wilajahnja tak ada
sesuatupun, jang tidak diperlihatkan
Hizkia kepada mereka.
3 Kemudian nabi Jesaja menghadap
radja Hizkia dan berkata kepadanja:
"Apakah telah dikatakan orang2 itu dan
dari mana mereka datang kepadamu?"
Sahut Hizkia: "Mereka datang kemari
dari negeri jang djauh, dari Babel!'
4 Kata Jesaja: "Apakah telah dilihat
mereka didalam rumahmu?" Sahut
Hizkia: "Segala sesuatu jang ada
didalam rumahku, telah dilihat
mereka. Didalam chazanahku tidak ada
sesuatupun, jang tidak kuperlihatkan
kepada mereka."
5 Maka kata Jesaja kepada Hizkia:
"Dengarkanlah sabda Jahwe Balatentara.
6 Sesungguhnja, harinja akan datang,
segala sesuatu jang ada didalam
rumahmu dan jang ditimbun hingga kini
oleh nenek-mojangmu, akan diangkut
ke Babel. Satupun tak akan ada tersisa,
demikianlah firman Jahwe.
7 Dan dari antara putera2mu, jang
akan berpantjar daripadamu dan jang
kauperanakkan, akan ada jang diambil
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mereka untuk mendjadi sida2 didalam
istana radja Babel."
8 Sahut Hizkia kepada Jesaja: "Baiklah
sabda Jahwe, jang telah kaukatakan
kepadaku itu." Ia berpikir: "Djadi ada
perdamaian dan keamanan seumur
hidupku!"
1 Hendaklah menghibur,
menghibur umatKu, kata
Allahmu.
2 Berbitjaralah dengan hati Jerusjalem
dan berserulah kepadanja: Selesailah
sudah kerdja paksanja, kesalahannja
sudah dilunasi; ia telah menerima dari
tangan Jahwe hukuman berganda atas
segala dosanja.
3 Suatu suara berseru: Ratakanlah
dipadang gurun djalan Jahwe;
luruskanlah dipadang kersang djalan
raja bagi Allah kita.
4 Segala lembah hendaknja ditambak,
dan setiap gunung dan bukit hendaknja
dipapar; jang djendal-djendul mendjadi
datar hendaknja dan jang ber-bondjol2
hendaknja medan.
5 Maka kemuliaan Jahwe akan
menjatakan diri dan segala machluk

40

Yesaya 40.6–11

127

serentak akan melihatnja. Sebab mulut
Jahwe sudah bersabda.
6 Dengarlah! Ada jang berkata:
"Berserulah," dan aku lalu bertanja:
"Apa jang harus kuserukan?" "Segala
machluk merupakan rumput belaka dan
segenap keelokkannja seperti bunga
diladang lajaknja.
7 Rumput itu melaju dan bunga itu
mendjadi lisut, pabila nafas Jahwe
bertiup atasnja. (sungguh, rumput itu
ialah umat).
8 Rumput itu melaju dan bunga itu
mendjadi lisut, tapi sabda Allah kita
berlangsung se-lama2nja."
9 Naiklah keatas gunung jang tinggi,
hai pewarti ke Sion; njaringkanlah
suara dengan lantang, hai pewarti
guna Jerusjalem; hendaknja njaring,
djanganlah takut, berkatalah kepada
segala kota Juda: "Lihatlah Allah kalian
disini.
10 "Lihatlah, Tuhan Jahwe datang
dengan kuatNja, lenganNja berkuasa
bagiNja; lihatlah, djaja menjertaiNja dan
gandjaranNja mendahuluinja.
11 Bagaikan gembala Ia
menggembalakan kawananNja, dengan
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lenganNja Ia menghimpun anak2
domba, dalam pangkuan meribanja. dan
indung2 digiringNja dengan saksama.
12 Siapa menakar air dengan kerung
tangannja lagi mendjengkal langit serta
menjukat segala debu bumi? Siapa
menimbang gunung dengan timbangan
dan bukit dengan neratja?
13 Siapa memimpin roh Jahwe dan
(siapa) orangnja jang mendjadi
penasehatNja untuk mengadjariNja?
14 Dengan siapa Ia berunding, agar
Ia diberi paham atau siapa mendjadi
guruNja perihal lorong hukum, atau
siapa mengadjar kepadaNja ilmu
dan menundjuk kepadaNja djalan
pengertian?
15 Se-sungguh2nja sekalian bangsa
bagaikan tetes pada timba dan seperti
selepuh pada neratja dianggap. Sesungguh2nja semua pulau laksana
sebutir pasir sadja beratnja.
16 Gunung Libanon tidak mentjukupi
guna unggun. margasatwanja tidak
memadai kurban bakar.
17 Bangsa semua se-akan2 ketiadaan
dihadapanNja, olehNja dianggap bukan
apa2 dan hampa.
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siapa gerangan kamu mau
menjerupakan Allah, dan perumpamaan
mana mau kamu terapkan padaNja?
19 Si tukang menuangkan sebuah
patung dan itu dilapisi emas oleh si
pandai emas dan rantai2 dari perak
ditempanja.
20 Si bendahara sumbangan bakti
memilih kaju jang tak dimakan bubuk
dan ia lalu mentjari tukang jang ahli,
agar ia menegakkan patung jang
tidaklah gojah.
21 Tidakkah kamu ketahui, belumkah
kamu mendengar. tidakkah kamu
diberitahu sedari semula, tidakkah
kamu mengambil tahu semendjak bumi
dialaskan?
22 Dialah jang bersemajam diatas
bundaran bumi - penduduknja
merupakan belakang katjung belaka jang membentangkan langit laksana
tenunan dan memasangnja seperti
kemah akan kediaman.
23 Dialah jang merobah para pembesar
mendjadi tidak apa2 dan membuat para
hakim dibumi mendjadi hampa.
24 Baru sadja mereka ditanam,
baru ditaburkan, baru sadja tunggul
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mereka berakar ditanah maka Iapun
menghembusi mereka, sehingga
mereka mengering dan laksana djerami
diterbangkan taufan.
25 "Dengan siapa gerangan Aku hendak
kamu serupakan, se-akan2 Aku sama
denganNja?" kata Sang Kudus.
26 Arahkanlah matamu keatas
dan tengadahlah: Siapa gerangan
mentjiptakan itu? Dialah jang
menghantar tentaranja keluar dengan
berbilang dan memanggil semua dengan
namanja sendiri. Tidak ada sesuatupun
djua jang berani tidak hadir oleh
karena banjaklah dajaNja dan besar
kekuatanNja.
27 Mengapa gerangan, hai Jakub,
engkau mengatakan dan engkau,
hai Israil, berbitjara begini: "Nasibku
sembunji dari hadapan Jahwe dan hakku
dibiarkan sadja oleh Allah?"
28 Tidakkah engkau ketahui, belumkah
engkau dengar? Jahwe adalah Allah
kekal, pentjipta udjung bumi semua Ia
tidak mendjadi letih-lesu dan tidaklah
pajah dan pengertianNja tak terselami.
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letih-lesu diberiNja kekuatan
dan jang tidak berdaja Ia menambah
gajanja
30 Kaum muda mendjadi letih-lesu dan
kaum remadja sampai tersandung.
31 Tetapi mereka jang mengharapkan
Jahwe mendapat kembali kekuatannja,
mereka berkepak bagaikan burung
nazar. Mereka berlari tapi tidaklah pajah,
mereka berdjalan tapi tidak letih-lesu.
1 Dengan diam dengarlah Aku, hai
sekalian pulau, dan hendaknja
sekalian kaum membaharui kekuatannja.
Hendaknja mereka menghampiri lagi
berbitjara, marilah kita menghadap
pengadilan bersama.
2 "Siapa gerangan menampilkan
dari timur dia jang langkah2nja
menemukan kemenangan? Siapa
menjerahkan kepadanja sekalian
bangsa lagi menaklukkan para radja?
Pedangnja membuat mereka mendjadi
laksana debu dan busurnja membuatnja
bagaikan djerami jang diterbangkan
3 Ia mengedjar mereka dan dengan
aman bergerak madju, kakinja tidak
sampai memidjak lorongnja.
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dikerdjakan dan dilaksanakan oleh
siapa? Oleh Dia jang menjebut segala
angkatan sedari semula! Aku, Jahwe,
adalah jang pertama dan dengan jang
terachirpun Akulah ada."
5 Kepulauan melihat, lalu ketakutan,
udjung2 bumi gemetar; mereka
mendekat dan menghampiri.
6 Masing2 orang menolong temannja
dan jang satu berkata kepada jang lain:
"Tetapkan hati!"
7 Si tukang menetapkan hati si pandai
emas, jang memipihkan dengan
tukul besi (menetapkan hati) orang
jang memalu paron. Tentang pateri
katanja: "Baiklah itu." (Berhala) itu
lalu dipasangnja dengan pasak, agar
djanganlah gojah.
8 Adapun engkau, hai hambaku Israil,
hai Jakub jang sudah Kupilih, keturunan
Ibrahim, sahabatku!
9 Engkau, jang Kuambil dari udjung2
bumi, jang Kupanggil dari pelosok2nja,
kepadamu Aku berkata: "Hambakulah
engkau, engkau telah Kupilih dan tidak
Kutolak."
10 Djanganlah takut, sebab Aku beserta
denganmu; djanganlah menengok
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dengan geman, sebab Akulah Allahmu.
Aku menguatkan dikau dan djuga
menolong engkau serta mentjengkam
engkau dengan tangankananKu jang
berdjaja
11 Se-sungguh2nja, bermalu dan
tersipu2lah semua jang menggusari
engkau; mereka akan mendjadi seperti
ketiadaan lagi lenjap, jaitu orang jang
bersengketa denganmu.
12 Mereka akan kautjari tapi tidak
kaudapati, jakni orang jang melawan
dikau; mereka akan mendjadi seperti
ketiadaan dan kekosongan lajaknja, jaitu
orang jang memerangi engkau.
13 Sebab Aku, Jahwe, Allahmu, jang
memegang tangankananmu lagi berkata
kepadamu: "Djanganlah takut, Aku
hendak menolong engkau."
14 Djanganlah takut, hai berenga Jakub,
hai kuman Israil! Aku hendak menolong
engkau - itulah firman Jahwe Penebusmu
ialah sang Kudus Israil.
15 Se-sungguh2nja, Aku membuat
dikau mendjadi pengeretan pengirik
jang baru dan jang bergerigi rangkap.
Engkau akan meng-irik2 lagi menjerbuk
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gunung-gemunung dan membuat bukit2
mendjadi laksana sekam.
16 Itulah akan kautampi dan lalu
diterbangkan angin dan taufan akan
mentjerai-beraikannja. Tapi engkau
akan bersorak-sorai dalam Jahwe dan
membanggakan Sang Kudus Israil.
17 Kaum hina-dina dan miskin mentjari2 air tapi tidak ada, karena haus
lidahnja kekeringan. Tapi Aku, Jahwe,
akan mendengarkan mereka, Aku, Sang
Kudus Israil, takkan meninggalkannja.
18 Di-djalan2 digurun Aku akan
menerbitkan sungai dan mataair
ditengah lembah; padang gurun akan
Kubuat mendjadi paja berair dan padang
tandus mendjadi pantjaran2 air.
19 Dipadang gurun akan Kutempatkan
pohon aras, menaga, murta dan pokok
zaitun; dipadang kersang akan Kutanam
pohon saru bersama dengan pokok
tjemara dan eru,
20 agar mereka melihat lalu ketahui,
memperhatikan dan lalu memahami
djuga, bahwa tangan Jahwelah jang
berbuat begitu dan Sang Kudus Israillah
jang mentjiptakannja.

Yesaya 41.21–25
21 "Hadapkanlah

135

perkaramu, kata
Jahwe, sebutkanlah pembuktianmu, kata
Si Radja Jakub.
22 Hendaklah mereka mendekat dan
lalu memberitahu apa jang akan
terdjadi. Dari jang dahulu apakah
jang sesungguhnja diberitahukan
mereka, sehingga kami menaruh
perhatian kepadanja? Ataukah
kamu memaklumkan apa jang akan
datang, sehingga kami mengetahui
kesudahannja?
23 Beritahukanlah apa jang kemudian
akan terdjadi, maka kami ketahui kamu
sesungguhnja ilah! Betul, berbuatlah
baik ataupun djahat sadja, agar kami
tertjengang dan melihat serentak!
24 Se-sungguh2nja, kamu ketiadaan
belaka dan pekerdjaanmupun tidak ada
apa2 kengerianlah dia jang memilih
kamu."
25 Dari sebelah utara Aku telah
menampilkan seseorang dan iapun
datang, dari tempat terbit matahari ia
telah Kupanggil dengan namanja. Ia
telah meng-indjak2 para wali negeri
laksana tanah liat bagai si pendjunan
memidjak lempung.

Yesaya 41.26–42.1
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gerangan memberitahukan itu
sedari semula sehingga kami ketahui,
memberitahu sebelumnja, sehingga
kami mesti berkata: "Dia itu benar!"
Betul, tidak ada seseorangpun jang
telah memberitahu, betul, tidak ada
seorangpun memaklumkan, betul, tidak
ada seorangpun djua jang mendengar
kamu katakan.
27 Aku sebagai jang pertama telah
memberitahukan kepada Sion dan
memberi Jerusjalem seorang pewarta.
28 Aku menengok tetapi tidak ada
seseorang, dan dari antara mereka
tidak ada jang dapat memberi nasehat,
sehingga Aku dapat bertanja kepada
mereka dan mereka berdjawab.
29 Se-sungguh2nja, mereka semua
ketiadaan belaka, dan perbuatan2njapun
tidak apa2; angin dan hampa sadjalah
artja tuangan mereka.
1 Lihatlah hambaKu, ia Aku
tjengkam, orang pilihanKu,
djiwaKu berkenan kepadanja. RohKu
Kutumpangkan atasnja. Hukum
dibawakannja kepada sekalian bangsa.
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tidak berseru dan tidak berteriak,
tidak memperdengarkan suaranja
didjalan.
3 Batang teberau jang terkulai
tidak dipatahkannja, dan ia tidak
memadamkan sumbu jang ber-kedip2.
Dengan setia ia membawakan hukum.
4 Ia tidak letih-lesu dan tidak patah
hati, sampai ia mengalaskan hukum
dibumi; adjarannja dinantikan sekalian
pulau.
5 Demikianlah kata Allah Jahwe, jang
mentjiptakan serta membentangkan
langit, jang memaparkan bumi
serta segala tetumbuhannja dan
menganugerahkan nafas kepada kaum
diatasnja serta roh kepada mereka jang
mendjalaninja.
6 Aku, Jahwe, telah memanggil
engkau dalam kedjudjuran (dan)
telah mentjengkam tanganmu (serta)
melindungi engkau (lagi) membuat
engkau mendjadi perdjandjian umat dan
terang sekalian bangsa.
7 Untuk membuka mata kaum buta,
menghantar orang tawanan keluar dari
pendjara dan jang duduk dikegelapan
keluar dari terungku.

Yesaya 42.8–14
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Jahwe, itulah namaKu,
kemuliaanKu tidak Kuserahkan kepada
jang lain dan kemasjhuranKu takkan
Kuserahkan kepada berhala.
9 Apa jang dahulu telah kesampaian
betul dan apa jang baru Kuberitahukan,
sebelum itu tumbuh Kumaklumkan
kepadamu.
10 Njanjikanlah lagu jang baru bagi
Jahwe, hendaknja pudjianNja dari
udjung bumi. Laut serta segenap isinja
hendaknja bersorak-sorai sekalian pulau
dan segala penghuninja.
11 Hendaknja padang gurun serta
kota2nja bersukaria; sekalian dukuh
jang didiami Kedar; Penduduk Sela
bersorak gembira hendaknja dan puntjak
gunung-gemunung bertempik.
12 Hendaknja semua menjampaikan
kemuliaan kepada Jahwe dan biar
pudjianNja diberitahukan dikepulauan.
13 Jahwe bergerak madju laksana
pahlawan bagaikan peradjurit Ia
menggelorakan semangat. Ia bersukaria,
bahkan ia berpekik, Ia njata pahlawan
terhadap para musuhNja.
14 "Sudah lama Aku bungkam, berdiam
diri dan menahan diriKu. Tapi laksana

Yesaya 42.15–19
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wanita bersalin Aku hendak mengerang,
berdengkus dan ngap2 menghanguskan.
15 Aku hendak meringkai gununggemunung dan bukit lagi mengeringkan
segenap rumputnja. Sungai2 hendak
Kurobah mendjadi padang tandus dan
paja Kubuat mendjadi kering-kelontang.
16 Kaum buta hendak Kubuat berdjalan
didjalan jang tak dikenalinja dan
membuat mereka menempuh lorong
jang tidak mereka kenal. Gelap hendak
Kurobah bagi mereka mendjadi terang
dan jang djendal-djendul mendjadi rata.
Itulah jang hendak Kuperbuat dan tidak
Kutinggalkan"
17 Mundur dan sangat bermalu
hendaknja mereka jang pertjaja pada
berhala, jang berkata kepada patung
tuangan: "Kamulah Allah kami."
18 Dengarlah, hai kaum tuli, menolehlah,
hai kaum buta, agar kamu melihat.
19 Siapa gerangan buta, kalau hambaKu
tidak, Siapakah tuli seperti pesuruhKu
jang Kuutus? Siapakah buta seperti
utusanKu, dan siapa gerangan tuli
seperti hamba Jahwe?

Yesaya 42.20–25
20 Banjaklah
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jang sudah kaulihat tapi
tidak kauhiraukan, terbukalah telinga
tapi tidak mendengar.
21 Demi keadilanNja Jahwe
menghendaki, bahwa Taurat njata
besar lagi mulia.
22 Tapi sekarang dia itu kaum
jang digedori dan didjarah, jang
seluruhnja terbelenggu didalam liang2,
didjebloskan kedalam terungku. Mereka
telah mendjadi gedoran dan tidak ada
jang melepaskan, mereka mendjadi
djarahan dan tidak ada jang berkata:
Kembalikanlah!
23 Siapa diantara kamu jang
mentjondongkan telinga kepada
itu, menghindahkan dan mendengarkan
untuk selandjutnja?
24 Siapa gerangan menjerahkan Jakub
mendjadi djarahan, dan Israil kepada
penggedor? Bukankah Jahwe terhadap
siapa mereka berdosa dengan tidak
mau mendjalani djalan2Nja maupun
mendengarkan TauratNja?
25 Maka Ia mentjurahkan atas mereka
amarah murkaNja serta peperangan jang
hebat. Itu menghanguskannja sekeliling

Yesaya 43.1–5
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tapi ia tidaklah insaf, itu membakarnja
tapi ia tidak menarik kehati.
1 Sekarang demikianlah kata
Jahwe, Pentjiptamu, hai Jakub,
Pembentukmu, hai Israil: "Djanganlah
takut, sebab engkau telah Kutebus;
engkau sudah Kupanggil dengan
namamu, engkau mendjadi milikKu.
2 Pabila engkau melalui air, maka Aku
beserta denganmu, (pabila engkau
melalui) sungai, maka engkau tidaklah
hanjut; pabila engkau berdjalan ditengah
api, maka engkau tidak terbakar oleh
njalanja.
3 Sebab Aku Jahwe, Allahmu, Sang
Kudus Israil, Penjelamatmu. Sebagai
uang tebusan Kuserahkan Mesir, Kusj
dan Seba akan gantimu.
4 Oleh karena engkau berharga
dipandanganKu lagi bernilai serta
Kukasihi, maka manusia Kuserahkan
akan gantimu dan dengan kaum2
engkau Kutukar.
5 Djanganlah takut, sebab Aku
beserta denganmu. Dari timur Aku
mendatangkan keturunanmu, dari barat
engkau Kuhimpun.
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utara Aku berkata: Berikanlah
kembali, kepada selatan: Djangan
menahan! Dari djauh puteri2Ku
datangkan dan puteri2Ku dari udjung
bumi;
7 semua orang jang disebut menurut
namaKu, jang Kutjiptakan demi
kemuliaanKu, jang Kubentuk dan djuga
Kubuat."
8 Hantarkanlah keluar umat jang buta,
sekalipun ada mata padanja. dan jang
tuli, sekalipun ada telinga padanja.
9 Hendaklah segala bangsa berhimpun
serentak dan sekalian kaum berkumpul.
Siapa gerangan diantara mereka itu
dapat memberitahukan jang sedemikian
itu dan memaklumkan kepada kita jang
dahulu? Hendaklah mereka menampilkan
saksinja, agar mereka njata benar, maka
orang akan mendengar dan lalu berkata:
"Betul demikian."
10 Kamulah saksiKu - itulah firman
Jahwe - dan hamba2Ku jang sudah
Kupilih, agar kamu ketahui lagi pertjaja
akan Daku, dan mengerti, bahwa Akulah
Dia. Sebelum Aku tidak ada ilah satupun
dibentuk dan sesudahKupun tidak akan
ada.

Yesaya 43.11–17
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Akulah Jahwe, tidak ada
penjelamat selain dari Aku.
12 Aku sendiri telah memberitahu,
menjelamatkan dan memaklumkan
dan Aku bukan asing diantara kamu.
Kamulah saksiKu - itulah firman Jahwe dan Akulah Allah.
13 Selandjutnjapun Aku tetap jang
sama dan tidak ada jang melepaskan
dari tanganKu. Aku bertindak, dan siapa
gerangan akan menjanggah?
14 Demikianlah kata Jahwe, Penebusmu,
Sang Kudus Israil: Oleh karena kamu
Aku mengutus (orang) ke Babel, dan
menurunkan palang2 terungku dan
orang Chaldai lalu akan merintih dan
mendjerit.
15 Aku Jahwe, Sang Kudusmu, Pentjipta
Israil dan Radjamu.
16 Demikianlah kata Jahwe, jang
membuka djalan dilaut dan lorong
didalam air jang hebat;
17 jang membuat keretaperang dan
kuda bergerak madju lagipula angkatan
perang dan perwira serentak. Mereka
itu sudah berbaring dan tidak bangkit
kembali padam dan mati laksana sumbu.

Yesaya 43.18–24
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jang dahulu djanganlah ingat
dan djangan memperhatikan jang
sudah2.
19 Se-sungguh2nja, Aku membuat jang
baru, kini itu terbit; tidakkah kamu
ketahui? Betul Aku akan membuka djalan
digurun, lorong2 dipadang belantara.
20 Aku akan dipermuliakan margasatwa,
serigala dan burung unta, sebab Aku
akan menganugerahkan air dipadang
gurun, sungai2 dipadang belantara
untuk memberi minum umatKu jang
sudah Kupilih;
21 umat jang telah Kubentuk bagi diriKu
itu akan mentjeritakan kemasjhuranKu.
22 Tetapi Aku tidak kausebut, hai Jakub,
dan demi untuk diriKu engkau tidak
ber-pajah2, hai Israil!
23 Anak domba tidak kauundjukkan
kepadaKu akan kurban bakar dan Aku
tidak kaumuliakan dengan kurban
sembelihan. Aku tidak membebankan
kepadamu persembahan dan tidak
memajahkan dikau dengan ukupan.
24 Aku tidak kaubelikan djerangau
dengan emas dan tidak kaukenjangkan
dengan lemak kurban sembelihanmu,
tapi engkau membebani Aku dengan

Yesaya 43.25–44.3
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dosa2mu dan memajahkan Daku dengan
kesalahanmu.
25 Aku, Aku sendiri menghapus
pelanggaranmu demi Aku sendiri dan
segala dosamu tidak Kuingat.
26 Ingatlah akan Daku, maka kita
mendjatuhkan hukum bersama,
bilanglah sendiri, agar engkau njata
benar.
27 Mojangmu jang pertama sudah
berdosa, para djurubitjaramu telah
mendurhakai Aku;
28 para pemimpin telah mentjemarkan
tempat sutjiKu. Maka Kuharamkan Jakub
dan Israil Kubiarkan difitnah.
1 Tetapi sekarang, hai hambaKu
Jakub, dengarlah, hai Israil jang
sudah Kupilih.
2 Demikianlah kata Pembuatmu, Jahwe,
jang telah membentuk engkau sedari
kandungan dan menolong engkau:
"Djanganlah takut, hai hambaKu Jakub,
Jesjurun jang sudah Kupilih.
3 Sebab Aku akan menuangkan air
atas padang kersang dan arus ditanah
kering. Aku akan menuangkan rohKu
atas keturunanmu dan berkahKu atas
pantjaranmu.
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mereka tumbuh bagaikan
rumput di-tengah2 air, laksana pokok
beringin ditepi anak2 sungai.
5 Jang satu akan berkata: "Aku milik
Jahwe" dan jang lain menjebut dirinja
dengan nama Jakub dan jang lain lagi
menulis pada tangannja: "Jahwe punja",
dan mendapat sebutan Israil."
6 Demikianlah Jahwe, Radja Israil dan
Penebusnja, Jahwe Balatentara berkata:
"Akulah awal-mula dan Akupun jang
terachir, selain dari Aku tidak adalah ilah.
7 Siapa gerangan serupa
dengan Daku? Hendaknja ia
menjerukannja, memberitahukan serta
membentangkannja kepadaKu. Siapa
gerangan dari sediakala memaklumkan
apa jang datang? Hendaknja mereka
memberitahu kami apa jang akan
sampai.
8 Djanganlah kedjut dan djanganlah
kaget. Bukankah sudah lama
Kupermaklumkan dan Kuberitahu?
Kamulah saksiKu! Adakah Allah selain
dari Aku ataukah Padas? Tidak Kukenal."
9 Semua pemahat berhala hampa
belaka dan kesukaan mereka tidak
berfaedah. Saksi2 mereka tidak sampai

Yesaya 44.10–14
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melihat dan tidak dapat tahu, sehingga
mereka itu bermalu.
10 Siapa gerangan membentuk dewa
dan menuangkan berhala dengan tidak
beruntung?
11 Se-sungguh2nja, semua kawannja
bermalu dan segala tukangnja manusia
belaka. Hendaknja mereka semua
berhimpun dan tampil kemuka, maka
mereka akan terkedjut dan bermalu
serentak.
12 Si tukang besi ada kampaknja dan ia
bekerdja dibahang arang. Dengan martil
ia membentuknja dan dengan lengannja
mengerdjakannja. Iapun mendjadi lapar
dan kehabisan tenaga. Ia tidak minum
air dan lalu letih-lesu.
13 Si tukang kaju merentangkan
pita pengukur, dengan kapur
menggoreskannja lalu mengerdjakannja
dengan ketam dan dengan djangka
menggoreskannja. Ia membuatnja
berupa orang dan seperti manusia jang
djitu untuk mendiami rumah2an.
14 Ia telah menebang bagi dirinja
sepokok aras ataupun mengambil
pohon saru atau pokok berangan, jang
telah dipiaranja bagi dirinja diantara

Yesaya 44.15–18
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pepohonan dihutan. Ataupun ia telah
menanam pokok aras jang lalu berkat
hudjan mendjadi besar.
15 Itu lalu dipakai manusia sebagai kaju
bakar. Orang mengambil daripadanja
untuk berdiang dan djuga menunukannja
untuk membakar roti. Tapi orangpun
mengerdjakan ilah dan lalu bersembah
sudjud kepadanja; membuat berhala
dan membungkuk dihadapannja.
16 Separuhnja dibakar dalam api;
atas arang2nja orang memanggang
daging, makan panggangan itu dan lalu
mendjadi kenjang. Iapun berdiang lagi
berkata: "Aho, aku mendjadi hangat,
aku merasakan apinja!"
17 Tapi dari sisanja ia membuat sebuah
ilah, berhalanja. Ia membungkuk
dihadapannja, bersembah sudjud dan
berdoa kepadanja dengan berkata:
"Lepaskanlah aku, sebab engkaulah
ilahku."
18 Mereka itu tidaklah tahu maupun
mengerti, sebab mata mereka
berlengket, sehingga tidak melihat; hati
mereka (keras), sehingga tidak sampai
memahami.

Yesaya 44.19–23
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ada seorangpun jang
menimbang, tidak ada pengetahuan
maupun pengertian, sehingga ia
sampai berpikir: "Separuhnja telah
kubakar didalam api dan djuga
aku telah membakar roti atas
arang2nja, memanggang daging jang
telah kumakan, dan sisanja telah
kubuat mendjadi kengerian dan aku
membungkuk didepan sepotong kaju."
20 Orang jang asjik akan debu
menjesatkan hati jang teperdaja; ia
takkan menjelamatkan njawanja dan
takkan berkata: "Bukankah dusta sadja
apa jang ada ditangan kananku?"
21 Ingatlah akan itu, hai Jakub, sebab
hambaKulah engkau, ja Israil. Engkau
telah Kubentuk, engkau mendjadi
hambaKu, ja Israil, engkau tidak
Kulupakan.
22 Aku menghapus kesalahanmu seperti
mega dan dosamu laksana awan.
Berbaliklah kepadaKu, sebab engkau
telah Kutebus.
23 Bersoraklah, hai langit, sebab Jahwe
sudah bertindak, bersorak-sorailah, hai
dalamnja bumi! Hendaklah bertempik
sorak, hai gunung-gemunung, hutan

Yesaya 44.24–28
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dan segala pohonnja! Sebab Jahwe telah
menebus Jakub dan memuliakan diriNja
di Israil.
24 Demikianlah kata Penebusmu
Jahwe jang membentuk engkau
sedari kandungan: Aku Jahwe
jang membuat se-gala2nja, jang
sendirian membentangkan langit. Aku
memaparkan bumi, siapa gerangan
beserta denganKu?
25 Aku membatalkan alamat2 para nabi
pembual dan menjatakan ke-gila2an
para tukang hobatan; Aku menampik
para bidjak dan pengetahuannja
Kunjatakan kebodohan.
26 Aku meneguhkan sabda hambaKu
dan rentjana para utusanku Kubuat
berhasil. Tentang Jerusjalem Aku
berkata: "Hendaknja didiami" dan
tentang segala kota Juda: "Hendaknja
dibangun kembali," dan puingnja akan
Kudirikan.
27 Kepada tubir itu Aku berkata:
"Hendaklah kering, arus2mu hendak
Kukeringkan".
28 Kepada Cyrus Aku berkata: "Hai
gembalaKu!" Ia akan melaksanakan
segala keinginanKu seraja berkata

Yesaya 45.1–5
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kepada Jerusjalem: "Hendaklah
dibangun kembali" dan (kepada)
baitullah: "Hendaklah dialaskan."
1 Demikianlah Jahwe berkata
kepada orang urapannja, kepada
Cyrus, jang tangankanannja ditjengkam
olehNja untuk menangkis bangsa2
dihadapannja dan membuka ikat
pinggang para radja, dan membukakan
pintu2 baginja, sehingga pintugerbang
satupun tidak tertutup:
2 "Aku berdjalan dihadapanmu dan
meratakan apa jang kasar. Aku
mematahkan pintu2 perunggu dan
palang2 besi Kupetjahkan.
3 Aku memberi engkau chazanah
rahasia dan mata benda tersembunji,
agar engkau ketahui, bahwa Aku Jahwe,
Allah Israil jang telah memanggil engkau
dengan nama sendiri.
4 Oleh karena hambaKu Jakub dan Israil
jang sudah Kupilih engkau Kupanggil
dengan nama sendiri dan Kuberi sebutan
kehormatan, sekalipun Aku tidak
kaukenal.
5 Selain dari Aku tidak adalah Allah Aku
menjabuki engkau, sekalipun Aku tidak
kaukenal,

45
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dari tempat terbitnja matahari
hingga tempat masuknja diketahui
orang, bahwa ketjuali Aku tidak ada
seorangpun djuga." Aku Jahwe dan lain
tidak ada.
7 jang membentuk terang dan
mentjiptakan gelap, jang mengerdjakan
selamat dan mentjiptakan tjelaka. Aku,
Jahwe, jang membuat kesemuanja.
8 Meneteslah, hai langit, dari atas,
dan awan2 hendaklah mengalirkan
kemenangan. Hendaknja bumi terbuka,
agar penjelamatan berbuah dan
pembebasan tumbuh. Jang akan
mentjiptakannja ialah Aku Jahwe!
9 Tjelakalah dia jang bersengketa
dengan pembentuknja, sebilah beling
diantara beling2 dari tanah. Berkatakah
tanah liat kepada pembentuknja: "Buat
apakah engkau?" dan karjanja: "Tidak
punja lengan engkau?"
10 Tjelakalah dia jang berkata kepada
ajah: "Apa jang kauperanakkan?" dan
kepada wanita: "Mengapa engkau sakit
beranak?"
11 Demikianlah Jahwe, Sang Kudus
Israil dan Pembentuknja berkata:
"Kamukah boleh menanjai Aku perihal

Yesaya 45.12–16
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anak2Ku atau memerintah Aku perihal
karja tanganKu?
12 Akulah jang telah membuat bumi
dan Akulah jang mentjiptakan manusia
diatasnja. Dengan tangan sendiri
Kubentangkan langit dan segenap
tentaranja Kuperintah.
13 Aku telah menampilkan dia buat
kemenangan dan segala djalannja
Kuratakan sudah. Dia itu akan
membangun kotaKu dan melepaskan
kaum buanganKu tanpa bajaran
dan tanpa ganti rugi," kata Jahwe
Balatentara.
14 Demikianlah Jahwe berkata: Hasil
kerdja Mesir dan laba Kusj dan djuga
orang Seba jang tinggi perawakannja
itu akan menjeberang kepadamu
dan mendjadi milikmu; terantaikan
mereka menuruti engkau. Mereka
akan bersembah sudjud kepadamu lagi
bermohon kepadamu: Hanja padamulah
sadja Allah, tidak ada lain ketjuali Allah.
15 Betul, Engkau Allah jang bersembunji,
Allah Israil Penjelamat.
16 Bermalu dan ter-sipu2lah semua
bersama dengan tjertja pergilah para
tukang berhala.

Yesaya 45.17–21
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akan diselamatkan oleh Jahwe
dengan keselamatan kekal. Tidak lagi
kamu bermalu dan ter-sipu2 untuk
selamanja dan lagi."
18 Sebab demikianlah kata Jahwe,
jang mentjiptakan langit, jang adalah
Allah, jang membentuk dan membuat
bumi ini serta menetapkannja; tidak
dalam kalang-kabut itu ditjiptakanNja,
melainkan untuk didiami dibentukNjalah
itu: "Aku Jahwe dan lain tidak ada.
19 Tidak sembunji2 Aku telah bersabda,
tidakpun ditempat daerah gelap. Tidak
berkatalah Aku kepada keturunan Jakub:
Tjarilah Aku dengan pertjuma! Aku,
Jahwe, dengan djudjur bersabda, apa
jang lurus Kuberitahukan."
20 Berhimpunlah, datang dan hampirilah
serentak, hai kamu jang terlepas dari
sekalian bangsa! Tanpa pengetahuanlah
mereka jang mengusung berhala2nja
dari kaju, jang berdoa kepada dewa jang
tidak mampu menjelamatkan.
21 Beritahukanlah dan kemukakanlah
buktinja, bermupakatlah bersama:
"Siapa memaklumkan itu dari sediakala,
sudah lama memberitahukannja?
Bukankah Aku, Jahwe? Tidak ada lain
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Allah ketjuali Aku; Allah jang djudjur dan
penjelamat tidak ada selain dari Aku.
22 Berpalinglah kepadaKu untuk
diselamatkan, hai udjung bumi semua,
sebab Akulah Allah dan lain tidak ada.
23 Demi diriKu sendiri Aku sudah
bersumpah, dari mulutKu keluarlah apa
jang djudjur, sabda jang tak terbatalkan,
jakni: KepadaKu berkeluhlah segala lutut
demi Aku setiap lidah bersumpah.
24 Tentang diriKu orang akan berkata:
Pada Jahwe sadjalah keadilan dan
kekuatan. KepadaNja datanglah dengan
malu semua jang marah kepadaNja.
25 Berkat Jahwe seluruh keturunan
Israil akan njata benar lagi berbangga."
1 Bel sudah tunduk dan Nebo
sudah membungkuk. Patung2nja
mendjadi milik margasatwa dan hewan;
jang diusung olehmu sudah diangkut,
beban (binatang) jang letih-lesu.
2 Semua serentak sudah membungkuk
dan tunduk, tidak mampu mereka
membebaskan para pengusungnja dan
mereka sendiripun masuk pembuangan.
3 "Dengarlah (Aku), hai keluarga Jakub,
semua jang tersisa dari keluarga Israil,
jang dipikulkan kepada Daku sedjak
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kandungan, ditanggungkan kepadaKu
sedari rahim.
4 Hingga umurmu jang landjut Aku tetap
sama sadja. sampai engkau beruban Aku
memikul. Aku sudah berbuat demikian
dan terus Aku akan membawa, Aku terus
akan memikul dan membebaskan."
5 Dengan siapa Aku hendak kamu
serupakan dan kamu samakan, siapa
Aku hendak kamu misalkan, sehingga
kami serupa?
6 Orang menumpahkan emas dari
kantung dan menimbang perak-dengan
teradju. Lalu orang mengupah pandai
emas dan ia lalu membuat ilah.
Kemudian orang membungkuk dan
bersembah sudjud.
7 Kepundak ia diangkat dan dipikul
dan lalu ditaruh pada tempatnja; ia
berdiri tetap dan tidak beralih tempat.
Djika orang berseru kepadanja, ia tidak
berdjawab, dari kehimpitan ia tidak
menjelamatkannja.
8 Ingatlah akan itu dan hendaklah
lalu bermalu, tariklah kehati, hai kaum
pendurhaka!
9 Ingatlah akan apa jang sudah2 dimasa
jang purba, sebab Akulah Allah dan
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lain tidak ada, Allah jang tidak ada
bandinganNja,
10 jang dari semula memberitahukan
kesudahan dan sebelumnja apa
jang belum djuga terdjadi; jang
berkata: RentjanaKu tetap dan segala
keinginanKu Kulaksanakan pula;
11 jang memanggil dari timur burung
elang, orang takdirnja dari negeri
jang djauh. Baru sadja Aku bersabda,
maka Kusampaikan djuga, baru sadja
Kurentjanakan, maka Kulaksanakan
pula.
12 Dengarlah Aku, hai kamu jang
gagah-berani hatimu, jang djauh dari
kedjudjuran.
13 KemenanganKu hendak Kubuat
mendekat dan itu tidak berdjauh dan
penjelamatanKu tidak ber-ajal2an. Di
Sion Kuanugerahkan keselamatan dan
semarakKu bagi Israil.
1 Turunlah dan duduklah didalam
debu, hai kenja puteri Babel:
Duduklah ditanah tanpa tachta, hai
puteri Chaldai. Sebab tidak lagi engkau
disebut Si Mandja, Si Timangan.
2 Ambillah gilingan, gilingan tepung,
singkapkanlah lajahmu, singsingkanlah
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kelimmu, singkapkanlah tulang-kering,
hendaklah menjeberang sungai!
3 Ketelandjanganmu tersingkapkan
dan kelihatan penghinaanmu. Aku
hendak membalas dendam dan takkan
menjajangkan seorangpun djua.
4 (Berkatalah) Penebus kami, jang
namaNja ialah Jahwe Balatentara, Sang
Kudus Israil begini:
5 Duduklah dengan berdiam diri,
masuklah kedalam gelap, hai puteri
Chaldai! Sebab tidak lagi engkau disebut
penguasa sekalian keradjaan.
6 Aku telah murka kepada umatKu,
mentjemarkan milik-pusakaKu. Mereka
Kuserahkan kedalam tanganmu, tapi
engkau tidak menaruh belaskasihan
kepada mereka. Kepada jang tua
kauberatkan kukmu dengan amat
sangatnja.
7 Engkau berpikir: "Selamanja aku
tetap penguasa", tetapi engkau tidak
menarik itu kehati dan tidak ingat akan
kesudahannja.
8 Tapi sekarang dengarlah ini pula,
engkau jang dengan aman sentosa
duduk seraja dalam hati berkata: "Aku
sadja dan lain tidak ada! Aku tidak
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pernah akan duduk sebagai djanda dan
tidak kehilangan anak."
9 Akan tetapi ke-dua2nja akan
mendatangi dirimu, se-konjong2 dan
dalam satu hari: kehilangan anak dan
mendjadi djanda sepenuhnja akan
mendatangi dirimu, kendati banjaknja
hobatanmu, kendati sakti penjerapahmu
jang besar.
10 Engkau telah pertjaja pada
kedjahatanmu dengan berkata: "Tidak
ada jang melihat aku." Kebidjaksanaan
dan pengetahuanmu, itulah jang
menjesatkan dikau. Dalam hati engkau
sudah berkata: "Aku sadja dan lain tidak
ada."
11 Tapi engkau akan didatangi bentjana
jang tidak tahu kauserapahi; engkau
akan disergap mara jang tidak
dapat kautangkal. Tiba2 malapetaka
mendatangi engkau dengan tidak
tersangka.
12 Djadi bertekunlah sadja dalam
serapahmu dan dalam banjaknja
hobatanmu, dengan mana engkau
ber-pajah2 sedjak masa mudamu.
Mungkinlah engkau akan berhasil,
barangkali dapat menggera!
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sudah berdjerih-pajah
dengan banjaknja penasehatmu!
Hendaknja mereka bangkit berdiri dan
menjelamatkan dikau, jaitu mereka
jang mem-bagi2kan langit, jang
melihat nudjum dan bulan demi bulan
memberitahu, apa jang akan mendatangi
dirimu.
14 Se-sungguh2nja, mereka akan
mendjadi bagaikan djerami, api
membakar mereka. Mereka takkan
meloloskan njawa sendiri dari
genggaman njalanja. Tidak ada bara
untuk mendiang atau dapur api untuk
duduk didepannja.
15 Demikianlah bagimu djadinja para
ahli serapah, untuk siapa engkau
ber-pajah2 sedjak masa mudamu.
Masing2 bersesat kedjurusan sendiri,
tidak ada jang menjelamatkan dikau.
1 Dengarlah ini, hai keluarga
Jakub, kamu jang disebut dengan
nama Israil dan berpantjar dari air
(mani) Juda; jang bersumpah demi
nama Jahwe dan menjebut Allah Israil,
tapi tidak dengan benar dan tidaklah
djudjur.
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menjebut diri menurut kota
jang sutji, dan bertopang pada Allah
Israil, Jahwe Balatentara itulah namaNja.
3 Apa jang dahulu sudah lama
Kuberitahu, dari mulutKu itu keluar dan
telah Kupermaklumkan; tiba2 itu telah
Kulaksanakan pula dan itu kesampaian.
4 Oleh karena Aku tahu, bahwa engkau
nekat dan tengkukmu berurat-saraf besi
dan dahimu dari perunggu,
5 maka sudah lama Kuberitahu
engkau, sebelum itu datang sudah
Kupermaklumkan kepadamu, agar
djanganlah kamu sampai berkata:
"Berhalaku memperbuatnja, patungku
dan artjaku mengurusnja."
6 Engkau sudah mendengar, pandanglah
kesemuanja! Tidakkah mesti engkau
mengakuinja? Mulai sekarang Aku
mempermaklumkan kepadamu hal2 jang
baru, rahasia2 jang belum kau ketahui.
7 Kini ditjiptakan dan tidak dahulu,
sebelum waktunja belum kaudengar,
agar djangan engkau sampai berkata:
"Sesungguhnja, kuketahui sudah."
8 Belum djuga engkau dengar, belum
djuga engkau ketahui dan belum
lamapun telingamu terbuka. Sebab Aku
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tahu engkau sama sekali tidak setia dan
sebutanmu ialah Si Pelanggar sedjak
kandungan.
9 Demi untuk namaKu sendiri Aku
pandjang hati dan demi kemasjhuranKu
Aku menahan diri guna engkau, sehingga
engkau belum djuga Kutumpas.
10 Se-sungguh2nja, Aku membesut
engkau tapi tidak seperti perak, Aku
mengudji engkau dalam perapian
kemalangan.
11 Demi diriKu sendiri, demi
diriKu sendiri Aku telah berbuat
demikian, sebab kalau tidak demikian,
maka (namaKu) ditjemarkan. Tapi
kemuliaanKu tidak Kuserahkan kepada
jang lain.
12 Dengarlah Aku, hai Jakub, Israil jang
sudah Kupanggil. Akulah Dia, Akulah
jang pertama dan Akupun jang terachir
pula.
13 TanganKupun telah mengalaskan
bumi dan tangankananKu
membentangkan langit. Itu Kupanggil,
maka muntjullah semua.
14 Berhimpunlah semua dan dengarlah!
Siapa diantaranja memberitahukan itu?
"KesajanganKu akan melaksanakan
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keinginanKu, terhadap Babel dan
terhadap keturunan Chaldai."
15 Aku, Aku sudah bersabda lagi
memanggil dia Aku mendatangkan dia
dan membuat usahanja berhasil.
16 Hampirilah Aku, dengarlah ini:
"Sedari semula Aku tidak sembunji2
bersabda; semendjak itu terdjadi,
Akupun ada disitu." "Dan kini Tuhan
Jahwe serta rohNja mengutus aku."
17 Demikianlah Jahwe, Penebusmu,
Sang Kudus Israil, berkata: Aku, Jahwe
Allahmu, mengadjar kepadamu apa
jang berfaedah, apa jang membimbing
engkau didjalan jang mesti kautempuh.
18 Sekiranja engkau mengindahkan
perintah2Ku, maka sebagai sungailah
kesedjahteraanmu dan kemudjuranmu
laksana ombak dilaut.
19 Maka keturunanmu bagaikan pasir
banjaknja dan pantjaran batinmu
laksana butir2nja. Maka namamu tidak
pernah tertumpas dan tidak binasa dari
hadapan hadiratKu.
20 Keluarlah dari Babel, larilah dari
Chaldai, beritakanlah dengan soraksorai, maklumkanlah itu! Sebarkanlah
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sampai keudjung bumi. Katakanlah:
Jahwe telah menebus hambaNja Jakub.
21 Mereka tidak kehausan ketika
dihantarNja ditanah kering. Dari padas
Ia mengalirkan air bagi mereka, Ia
membelah padas, maka memantjurlah
air.
22 Bagi para pendjahat, kata Jahwe,
tidak ada kedamaian.
1 Dengarlah aku, hai kepulauan,
indahkanlah, hai sekalian kaum
dikedjauhan! Sedari kandungan aku
dipanggil Jahwe, semendjak haribaan
namaku disebutkanNja.
2 Mulutku dibuatNja laksana pedang
jang tadjam, dalam naungan tanganNja
aku disembunjikanNja. Ia membuat
aku mendjadi anak-panah jang lantjip,
dibumbung aku disimpanNja.
3 Ia berkata kepadaku: "HambaKulah
engkau, ja Israil dengan siapa Aku
hendak memuliakan diriKu."
4 Tapi aku menjahut: "Pertjuma sadja
aku sudah berpajah, dengan sia2 dan
tjuma2 telah kuhabiskan tenagaku."
Namun demikian hakku ada pada Jahwe
dan pahalaku ada pada Allahku.
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sekarang kata Jahwe, jang telah
membentuk aku sedari kandungan untuk
mendjadi hambaNja guna membalikkan
Jakub kepadaNja dan mengumpulkan
Israil kepadaNja - demikian aku
dipermuliakan dalam pandangan Jahwe
dan Allahku mendjadi kekuatanku 6 kataNja: "Kurang betul engkau
mendjadi hambaKu hanja untuk
menegakkan suku2 Israil sadja dan
memulangkan jang tersimpan dari
Israil melulu, makanja engkau Kubuat
mendjadi tjahaja sekalian bangsa, agar
keselamatanKu sampai keudjung bumi."
7 Demikianlah Jahwe, Penebus Israil,
Sang Kudusnja berkata kepada jang
terhina dan jang memualkan sekalian
orang, kepada budak para penguasa:
"Para radja akan melihat dan lalu bangkit
berdiri, para pangeran akan bersembah
sudjud, oleh karena Jahwe jang setia,
oleh karena Sang Kudus Israil jang telah
memilih engkau."
8 Demikianlah Jahwe berkata: "Disaat
berahmat Aku mendjawab engkau, pada
hari keselamatan engkau akan Kutolong;
Aku hendak melindungi engkau dan
membuat engkau mendjadi perdjandjian
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umat; dengan membangun negeri dan
membuat milik pusaka lengang mendjadi
milik pusaka kembali;
9 dengan berkata kepada orang
kurungan: 'Keluarlah,' dan kepada
orang dikegelapan: 'Tampillah!' Dipinggir
sekalian djalan mereka akan merumput
dan tanah penggembalaannja disegala
djalan digurun."
10 Mereka takkan lapar dan tidaklah
haus, takkan kena oleh panas terik
matahari, sebab mereka digiring oleh
Jang merahimi mereka dan diantar
olehNja kepada pantjaran air.
11 Segala gunungKu akan Kubuat
mendjadi djalan dan djalan2 rajaKu akan
ditambak.
12 Lihatlah, dari djauh mereka itu
datang, mereka ini dari utara dan barat
dan mereka itu dari negeri Sinim.
13 Bersoraklah, hai langit, bersorakgembiralah, hai bumi, hendaknja
gunung-gemunung bertempik-sorak!
Sebab Jahwe menghibur umatNja dan
merahimi kaum hina dinaNja.
14 Tapi Sion sudah berkata: "Aku
ditinggalkan Jahwe, Tuhan melupakan
daku!"
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seorang wanita akan bajinja,
tidak merahimi anak kandungannja?
Tapi sekiranja merekalah lupa, Aku tidak
melupakan dikau.
16 Sungguh Aku menera engkau dikedua
telapak tangan, tembokmu tetaplah
berdiri dihadapan hadiratKu.
17 Para pembangunmu sudah bergegas,
pergilah daripadamu jang meruntuhkan
dan membasmi engkau.
18 Pandanglah berkeliling dan lihatlah:
Semua berhimpun dan datang
kepadamu. Demi Aku hidup - itulah
firman Jahwe - betul semua hendaknja
kaupakai sebagai perhiasan dan
bagaikan tunangan kauikatkan.
19 Sebab puing dan tempat lengangmu
dan negerimu jang telah dirusakkan itu
sekarang terlalu sempit untuk penduduk,
sedangkan para pembinasa berdjauh.
20 Para anak kemandulanmu masih
djuga akan berkata kedalam telingamu:
"Tempat ini terlalu sempit bagiku, beri
kelonggaran, agar aku dapat diam!"
21 Maka dalam hati engkau akan
berkata: "Mereka itu dilahirkan bagiku
oleh siapa? Aku kan tidak beranak lagi
mandul, terbuang dan terkurung, djadi
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mereka itu dibesarkan bagiku oleh
siapa? Se-sungguh2nja, aku tertinggal
seorang diri, djadi dari mana gerangan
mereka itu?"
22 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Se-sungguh2nja, tanganKu Kuangkat
menudju kesekalian bangsa dan
tjoganKu bagi segala kaum. Maka
mereka akan menggendong pulang
putera2mu dan puteri2mu didjulang
mereka kembali.
23 Pemangkumu ialah para radja
dan permaisuri mendjadi inangdamu.
Dengan meniarap mereka menjembah
kepadamu lagi mendjilat debu kakimu.
Maka ketahuilah engkau, bahwa Aku
Jahwe, jang tidak mempermalukan
barang siapa berharap padaNja.
24 Dapatkah orang mengambil djarah
dari pahlawan, dapatkah si tawanan
berlepas diri dari orang perkasa?
25 Betul, demikianlah kata Jahwe,
tawanan akan diambil dari si pahlawan,
dan djarahan berlepas diri dari si
perkasa. Aku sendiri akan bersengketa
dengan jang bersengketa denganmu dan
putera2mu akan Kuselamatkan.
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merundung engkau Kuberi
makan daging sendiri dan mabuklah
mereka karena darah sendiri seperti
karena sari anggur. Maka sekalian
machluk akan mengetahui, bahwa
Aku, Jahwe, Penjelamatmu Sang Kuasa
Jakub, Penebusmu.
1 Demikianlah Jahwe berkata:
Dimana gerangan surat talak
ibumu, dengan mana ia telah Kutalaki?
Atau siapakah penagih utangKu,
kepada siapa kamu sudah Kudjual?
Se-sungguh2nja, karena kesalahanmu
sendiri kamu didjual dan karena
pelanggaranmu ibu kamu telah ditalak.
2 Mengapa tidak ada seorangpun djua
pada saat datangKu dan tidak ada jang
mendjawab ketika Aku memanggil?
Terlalu pendekkah tanganKu untuk
menebus, tidak tjukup kuatkah Aku
untuk melepaskan? Se-sungguh2nja,
dengan kuasaKu laut telah Kukeringkan
dan sungai Kurobah mendjadi padang
gurun; ikan2 didalamnja amis djadinja
karena kurang air dan mati kehausan.
3 Pada langit Kukenakan kegelapan
dan kain karung Kukenakan bagaikan
kelubung.
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Jahwe telah menganugerahkan
kepadaku lidah seorang murid, agar aku
tahu mendjawab orang jang letih-lesu.
Sabda dibangunkanNja; setiap pagi Ia
membangunkan telingaku, agar aku
bagaikan murid mendengarkan.
5 Tuhan Jahwe membuka telingaku dan
aku tidak degil dan tidaklah mundur.
6 Punggungku kuberikan kepada orang
jang memukul, rahangku kepada jang
mentjabuti (djenggotku) dan aku tidak
menjembunjikan wadjahku dari tjertjaan
dan air ludah.
7 Tuhan Jahwe akan menolong aku,
makanja aku tidak ter-sipu2, maka itu
wadjahku kubuat laksana batu kersik;
aku tahu, bahwa aku takkan bermalu.
8 Dekatlah sudah Dia jang menjatakan
aku benar. Siapa gerangan masih berani
bersengketa denganku? Marilah kita
bersama menghadap! Siapa gerangan
lawanku dipengadilan? Hendaknja ia
menghampiri aku!
9 Se-sungguh2nja, aku ditolong Jahwe,
siapa menjatakan aku bersalah? Sesungguh2nja mereka semua mendjadi
usang seperti pakaian, mereka dimakan
gegat.
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siapa diantara kamu
takut kepada Jahwe, hendaknja ia
mendengarkan suara hambaNja. Jang
berdjalan dalam gelap dan jang tidak ada
tjahaja padanja, hendaknja ia pertjaja
pada nama Jahwe lagi bersandar pada
Allahnja.
11 Tetapi kamu semua jang menjalakan
api dan menunukan anak2 panah
berapi, masuklah kedalam dapur apimu
dan anak2 panah berapi jang kamu
kobarkan. Oleh tanganKulah itu akan
terdjadi padamu, kamu akan berbaring
dalam siksaan.
1 Dengarlah Aku, kamu jang
mengedjar kedjudjuran, jang
mentjari Jahwe! Pandangilah padas,
darimana kamu dipahat, dan tjorong
sumur dari mana kamu ditjebak.
2 Pandangilah Ibrahim, mojangmu,
dan Sara, jang telah melahirkan kamu.
Sebab ia seorang diri ketika Kupanggil,
tapi Kuberkati dan Kubanjakkan.
3 Betul Jahwe menghibur Sion,
menghibur segala puingnja. Padang
gurun dibuatNja mendjadi laksana 'Eden
dan padang kersangnja bagaikan taman
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Jahwe. Sukaria dan sukatjita terdapatlah
disitu, lagu sjukur dan bunji petikan.
4 Indahkanlah Aku, hai sekalian kaum,
tjondongkanlah telinga, hai semua suku.
Sebab suatu adjaran keluar dari Aku
dan hukumKu mendjadi tjahaja sekalian
kaum.
5 Segera kemenanganKu dekat,
keselamatanKu bergerak madju;
lenganKu menghakimi sekalian kaum.
Aku diharapkan segala pulau dan mereka
menantikan lenganKu.
6 Arahkanlah matamu kelangit dan
pandangilah bumi dibawah. Sebab
langit menggelap seperti asap dan bumi
mendjadi usang bagaikan pakaian dan
laksana njamuk matilah penduduknja.
Tapi keselamatanKu berlangsung
se-lama2nja dan kedjudjuranKu tidak
berachir.
7 Dengarlah Aku, kamu jang tahu
akan kedjudjuran, hai umat, jang ada
TauratKu didalam hatinja! Djanganlah
takut kepada penghinaan orang, djangan
tjemas karena fitnahnja.
8 Sebab bagaikan pakaian mereka
dimakan gegat, dan dimakan ngengat
laksana kapas. Tapi kedjudjuranKu

Yesaya 51.9–13

173

berlangsung se-lama2nja dan
keselamatanKu turun-temurun.
9 Bangunlah, bangunlah! Kenakanlah
kekuatan, hai lengan Jahwe! Bangunlah
seperti dimasa jang purba, didjaman
angkatan2 sediakala! Bukan Engkaukah
jang telah menghantjurkan Rahab, telah
menembusi si Naga?
10 Bukan Engkaukah jang telah
mengeringkan laut, air dari laut purba
besar, jang membuat tubir laut mendjadi
djalan akan arungan guna orang jang
tertebus?
11 Pulanglah mereka jang dibebaskan
Jahwe dan dengan sorak-gembira
mereka tiba di Sion. Sukatjita abadi ada
pada wadjahnja, sukaria dan sukatjita
akan menjusul, larilah perasaian dan
rintihan.
12 Aku, Aku sendiri menghibur
kamu. Siapa engkau, maka engkau
takut kepada insan jang fana dan
anak-manusia, jang seperti rumput
diperlakukan?
13 Maka kaulupakan Jahwe,
Pembuatmu, jang membentangkan
langit dan mengalaskan bumi; maka
se-hari2an engkau terus kekedjutan
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terhadap amarah pengimpit, pabila ia
bersiap untuk membinasakan? Dimana
gerangan sekarang amarah si pengimpit?
14 Sebentar lagi, maka jang tersengkela
dilepaskan. Ia tidak akan mati diliang
dan ia tidak kekurangan roti.
15 Aku, Jahwe Allahmu, jang
menggelorakan laut, sehingga
ombak2nja bergemuruh. Jahwe
Balatentara, itulah namaKu.
16 Aku telah menaruh sabdaKu
didalam mulutmu dan dinaungan
tanganKu engkau Kusembunjikan untuk
membentangkan langit dan mengalaskan
bumi, untuk mengatakan kepada Sion:
"UmatKulah engkau."
17 Biarlah engkau dibangunkan, biar
dibangunkan, bangkitlah, hai Jerusjalem!
Engkau telah minum dari tangan Jahwe
piala amarahNja. Tjangkir (piala)
pemusingan telah kauminum, kauteguk.
18 Dari segala anak jang dilahirkannja
tidak ada seorangpun djua jang
membimbing dia; dari segala anak jang
dibesarkannja tidak ada seorangpun
djua jang menuntun dia.
19 Kedua hal ini telah menimpa engkau
- siapa gerangan berta'ziah kepadamu
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- jaitu: pembasmian serta keruntuhan,
kelaparan dan pedang, - siapa gerangan
menghibur engkau?
20 Segala anakmu dengan tidak
berdaja berbaring dipodjok sekalian
djalan, laksana domba hutan didjaring,
penuh amarah Jahwe, penuh antjaman
Allahmu.
21 Maka itu dengarlah ini, hai jang
hina-dina, jang mabuk tapi tidak karena
anggur.
22 Demikianlah kata Tuhanmu Jahwe,
Allahmu jang membela umatNja:
"Se-sungguh2nja, Aku mengambil dari
tanganmu piala pemusingan itu, tjangkir
(piala) amarahKu itu. Engkau tidak lagi
akan minum."
23 Maka Aku menaruhnja ditangan
mereka jang merundung engkau,
jang sudah berkata kepadamu:
"Membungkuklah, agar kami lewat
atasnja". Engkau lalu mesti membuat
punggungmu laksana tanah dan
bagaikan djalan bagi mereka jang lewat.
1 Bangunlah, bangunlah,
kenakanlah kekuatanmu, hai
Sion, kenakanlah dandanan gemilangmu,
hai Jerusjalem, kota jang sutji! Sebab
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didalammu takkan lewat lagi orang
berkulup dan djunub.
2 Kebaskanlah debu dan berdirilah,
hai tawanan Jerusjalem; lepaskanlah
pasukan tengkukmu, hai tawanan puteri
Sion.
3 Betul, demikianlah Jahwe berkata:
"Dengan pertjuma kamu sudah didjual,
tapi kamu akan ditebus tanpa perak
pula".
4 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Dahulu umatKu turun ke Mesir
untuk merantau disitu dan lalu tanpa
alasan ditindas Asjur.
5 Tetapi sekarang, apa urusanKu disini
- itulah firman Jahwe - maka umatKu
dirampas dengan tak se-mena2? Para
penguasanja bersorak-menang - itulah
firman Jahwe - dan se-hari2an namaKu
terus sadja dihina.
6 Maka itu hendaknja umatKu mengenali
namaKu dan pada hari itu mengerti,
bahwa Akulah jang berkata: 'Aku sini!'
7 Betapa eloklah dipegunungan kaki
pewarta, pemaklum kedamaian, kabar
jang baik, jang memaklumkan selamat
lagi berkata kepada Sion: "Allahmu
meradja!"
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Para penindjaumu dengan
njaring bersorak, sebab berhadapan
muka mereka melihat Jahwe pulang ke
Sion.
9 Bertempik-sorak-gembiralah serentak,
hai puing Jerusjalem! Sebab Jahwe
menghibur umatNja, menebus
Jerusjalem.
10 Jahwe menjingkapkan lengan
kudusNja dihadapan mata sekalian
bangsa dan segala udjung bumi melihat
keselamatan Allah kita.
11 "Ajuh, ajuh! Keluarlah dari situ!
Djanganlah menjentuh barang apa
jang nadjis! Keluarlah dari tengahnja,
hendaklah bersih, kamu jang membawa
bedjana2 Jahwe!
12 Sebab kamu takkan keluar dengan
tergopoh dan kamu takkan berangkat
bagaikan pelari, sebab Jahwe akan
berdjalan dihadapanmu, dan Allah Israil
mendjadi pasukan belakangmu!"
13 Lihatlah, hambaKu akan berhasil, ia
akan meningkat, di-angkat2 dan sangat
dipertinggi!
14 Sebagaimana banjak orang
teperandjat karenanja - demikian
rusaklah kelihatannja, bukan manusia
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lagi, dan perawakannja, bukan sebagai
anak-manusia punja15 demikianlah banjak bangsa akan
ter-tjengang2; oleh karena dia radja2
mengatupkan mulutnja, sebab apa
jang belum ditjeritakan kepada mereka
dilihatnja dan mereka dapat tahu
tentang apa jang belum mereka dengar,
1 jaitu: "Siapa kiranja pertjaja
akan apa jang kami dengar,
kepada siapa gerangan lengan Jahwe
telah disingkapkan?"
2 Seperti tunas ia telah tumbuh
dihadapanNja dan bagaikan akar dari
tanah kersang. Awak tampan tidak
ada padanja dan kemolekanpun tidak,
sehingga kita sampai melihatnja; tidak
ada rupa padanja, sehingga kita sampai
suka kepadanja.
3 Orang menghina dia dan melengos,
prija sengsara jang tahu kesakitan;
seperti seseorang terhadap siapa
orang berselubung muka, demikian
ia dihinakan orang sehingga tidak
terpandang oleh kita.
4 Namun demikian kesakitan kitalah
jang ditanggungnja dan sengsara kitalah
jang dipikulnja, sedangkan kita pandang

53

Yesaya 53.5–9

179

sebagai orang jang terkena, jang dipukul
lagi disiksa oleh Allah.
5 Ia ditembusi oleh karena kedurhakaan
kita dan dihantjurkan oleh karena
kesalahan kita. Siksaan jang
memperdamaikan kita menimpa
dia dan kita ini sembuh berkat bilur2nja.
6 Bagaikan domba kita bersesat semua,
masing2 menempuh djalannja sendiri.
Tapi Jahwe menimpakan kepadanja
kesalahan kita ini semua.
7 Ia dianiaja dan iapun tunduk dan ia
tidak membuka mulutnja. Seperti anak
domba jang diantar kepembantaian
dan bagaikan domba indung jang
terkelu dihadapan para pengguntingnja,
demikian ia tidak membuka mulutnja.
8 Karena penindasan dan pengadilan ia
telah disambar, siapa gerangan peduli
akan nasibnja? "Sungguh ia disentak
dari negeri orang2 jang hidup; oleh
karena kedurhakaan umatKu ia ditimpa
kematian"
9 Kuburnja dibuat bersama dengan
kaum djahat dan djiratnja bersama
dengan orang terbuang, sekalipun
ia tidak berbuat lalim dan tidak ada
tipu-muslihat didalam mulutnja.
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Jahwe ingin menghantjurkannja.
Djikalau ia menjampaikan njawanja
sebagai kurban pelunas, maka
ia akan melihat keturunan dan
memperpandjang umur hidupnja dan
dengan perantaraannja kehendak Jahwe
akan terdjadi.
11 "Habis kepajahan djiwanja ia akan
melihat (terang) lagi mendjadi kenjang.
Berkat pengetahuannja hambaKu, si
djudjur, akan membenarkan orang
banjak dengan memikul sendiri
kesalahan mereka.
12 Maka itu Aku akan memberi dia
orang banjak mendjadi bagiannja dan
ia akan mengatjang djarahan bersama
dengan kaum kuasa, oleh karena ia
menjerahkan dirinja kepada maut
dan terbilang diantara kaum durhaka,
pada hal ia menanggung dosa orang
banjak dan mengantara guna kaum jang
durhaka."
1 Bersoraklah, hai jang mandul
dan tidak melahirkan, bertempiksorak-gembiralah dan bersorakramailah, engkau jang tidak sakit
beranak. Sebab lebih banjaklah anak
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wanita terpentjil daripada anak wanita
bersuami, kata Jahwe.
2 Luaskanlah tempat kemahmu,
hendaknja orang membentangkan
tenda kediamanmu, djangan
menghalang! Pandjangkanlah tali2mu
dan tantjapkanlah pasak2mu.
3 Sebab kekanan dan kekiri engkau
akan merambat, keturunanmu akan
memiliki bangsa2 dan menduduki kota2
lengang.
4 Djanganlah takut, sebab engkau
takkan bermalu, djangan ter-sipu2,
sebab engkau takkan mendapat bera.
karena malu daramu akan kaulupakan
dan penghinaan merandamu tidak lagi
kauingat.
5 Sebab suamimu ialah Pembuatmu,
Jahwe Balatentara, itulah namaNja;
Penebusmu ialah Sang Kudus Israil,
Allah seluruh bumi, itulah sebutanNja.
6 Sebab engkau dipanggil Jahwe seperti
wanita jang tertinggalkan dan jang
makan hati berulam djantung. Dapatkah
orang mentalaki isteri masa mudanja?
kata Allahmu,
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sadjalah engkau
Kutinggalkan, tapi dengan kerahiman
besar akan Kuhimpunkan.
8 Dalam tumpahan murka untuk
sekedjap Kusembunjikan wadjahKu
terhadapmu, tapi dengan kasih kekal
engkau akan Kurahimi, kata Penebusmu
Jahwe
9 Demikianlah Aku djadinja seperti
dimasa Noah, ketika Aku bersumpah,
bahwa air bah Noah tidak lagi akan
menggenangi bumi. Demikianpun Aku
bersumpah berkenaan murkaKu
kepadamu dan antjaman2Ku
terhadapmu.
10 Gunung-gemunung kiranja bergeser
dan bukit2 bergojang, tapi kerelaanKu
tidak pernah akan mundur daripadamu
dan perdjandjianKu jang kekal takkan
bergojang, itu dikatakan Jahwe jang
merahimi engkau.
11 Hai engkau jang malang, jang
diterbangkan, jang tidak terhibur,
batu2mu hendak Kutaruh pada permata
berwarna dan alas2mu pada batu nilam.
12 Sotoh2mu Kubuat dari batu delima
dan pintu2 gerbangmu dari kemala
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dan seluruh pagarmu dari ratna
mutumanikam.
13 Semua anakmu mendjadi murid
Jahwe, besarlah kesedjahteraan
anak2mu.
14 Engkau dibangun atas kedjudjuran,
djauh dari segenap penindasan, sebab
engkau tidak akan takut lagi; djauh dari
malapetaka, sebab ia takkan mendekati
engkau.
15 Djikalau engkau diserang, maka
tidak dari Aku datangnja; barang siapa
menjerang engkau, akan djatuh karena
engkau.
16 Se-sungguh2nja, Akulah jang
mentjiptakan si tukang besi, jang
mengembus atas api arang2nja
dan menempa sendjata menurut
kedjuruannja. Tapi Akupun mentjiptakan
si perusak guna memusnahkan.
17 Tidak ada sendjata satupun jang
dibentuk melawan dikau dan setiap lidah
jang melawan dikau dalam pengadilan
akan kaupersalahkan. Itulah bagian para
hamba Jahwe dan kemenangannja dari
pihak Aku - itulah firman Jahwe.
1 Ajuh, kamu semua jang
kehausan, datanglah keair; jang
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tidak punja perakpun hendaklah kamu
datang. Belilah gandum dan makanlah,
datanglah sadja. Belilah tanpa perak air
anggur dan air susu tanpa bajaran.
2 Mengapa kamu menimbang perak
ganti jang bukan roti dan hasil
kerdjamu akan ganti apa jang tidak
mengenjangkan? Dengan saksama
dengarlah Aku, maka kamu akan makan
apa jang baik dan menikmati makanan
lemak.
3 Pasanglah telinga dan datanglah
kepadaKu, dengarkanlah, maka kamu
akan hidup. Aku akan mengikat
perdjandjian kekal denganmu, jakni
bukti kerelaan jang setia kepada Dawud.
4 Se-sungguh2nja, ia Kubuat mendjadi
saksi bagi suku2 bangsa, pembesar dan
pemerintah sekalian suku.
5 Se-sungguh2nja, bangsa jang tidak
kaukenal akan kaupanggil dan bangsa2,
jang tidak kenal akan dikau, akan datang
berlari kepadamu, oleh karena Jahwe,
Allahmu, dan Sang Kudus Israil jang
memuliakan dikau.
6 Tjarilah Jahwe selama Ia membiarkan
diriNja diketemukan, berserulah
kepadaNja selama Ia dekat.
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si djahat meninggalkan
djalannja dan si fasik angan2nja.
Hendaklah ia berbalik kepada Jahwe,
agar dirahimiNja, kepada Allah kita,
sebab dengan murah Ia mengampuni.
8 Sebab angan2mu bukan angan2Ku
dan djalan2Ku bukan djalan2mu - itulah
firman Jahwe.
9 Setinggi langit dari bumi, setinggi
djalan2Ku dari djalan2mu dan angan2Ku
dari angan2mu.
10 Sebab sebagaimana hudjan dan
saldju turun dari langit dan tidak kembali
kesitu tanpa merendam tanah dan
membuatnja menerbitkan tetumbuhan
serta memberi si penabur benih dan roti
untuk dimakan,
11 demikianpun halnja sabda jang
keluar dari mulutKu: itu tidak kembali
kepadaKu dengan hampa dan tanpa
melaksanakan apa jang Kuhendaki dan
menghasilkan apa jang Kusuruhkan.
12 Betul, dengan sukatjita kamu akan
berangkat dan dengan selamat diantar
kembali. Gunung-gemunung akan
bertempik-sorak-gembira dihadapanmu
dan segala pohon diladang akan
bertepuk tangan.
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ganti semak berduri tumbuhlah
pokok saru dan pohon murta akan
ganti djelatang. Dan itu mendjadi
kemasjhuran Jahwe, tanda kekal jang
takkan tertumpas.
1 Demikianlah Jahwe berkata:
Tepatilah hukum dan kedjudjuran,
sebab keselamatanKu hampir sampai
dan kedjudjuranKu hampir disingkapkan.
2 Berbahagialah orang jang berbuat
demikian dan anak-manusia jang
meneguhkannja, jakni: memelihara hari
Sabat dengan tidak mentjemarkannja
dan dengan menahan tangannja dari
berbuat djahat bagaimanapun djua.
3 Anak orang asing jang berpaut pada
Jahwe djangan sampai berkata: "Sudah
barang tentu aku terkutjil oleh Jahwe
dari umatNja". Si kasim djangan sampai
berkata: "Sungguh aku hanja pohon
kering sadja".
4 Sebab demikianlah Jahwe berkata:
Kepada si kasim, jang memelihara
hari SabatKu dan memilih apa jang
Kuperkenan dan berpegang teguh pada
perdjandjianKu,
5 akan Kuanugerahkan didalam
RumahKu dan didalam tembokKu
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sebuah tugu dan nama jang lebih baik
daripada putera2 dan puteri2. Mereka
Kuanugerahi nama abadi jang takkan
terhapus.
6 Anak2 orang asing jang berpaut pada
Jahwe untuk bergilirbakti kepadaNja
dan jang mengasihi nama Jahwe dan
mendjadi hamba2Nja, semua jang
memelihara hari SabatKu dengan tidak
mentjemarkannja lagi meneguhkan
perdjandjianKu,
7 mereka akan Kuhantar kegunung
sutjiKu dan Kubuat bersukatjita didalam
rumah doa. Kurban bakar mereka
dan kurban sembelihannja diperkenan
atas mesbahKu, sebab RumahKu akan
disebut rumah doa bagi sekalian kaum.
8 Firman Tuhan Jahwe jang
menghimpunkan orang2 Israil jang
tjerai-berai: Akan Kukumpulkan lain2
lagi pada mereka jang sudah dihimpun
itu.
9 Segenap margasatwa akan datang
untuk makan, segala binatang dihutan.
10 Penindjaunja, butalah sekaliannja,
mereka tidaklah tahu; semuanja andjing
jang gagu, jang tidak mampu menjalak;
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Mengelamun mereka berbaring sadja,
mereka suka mengantuk.
11 Andjing2 itu madjuh, tidak pernah
mendjadi kenjang. Mereka itu gembala
jang tidak mampu untuk mengerti.
Semua menempuh djalannja sendiri,
masing2 mengedjar keuntungan sendiri.
12 "Datanglah: Aku hendak mengambil
anggur, mari kita menggogok minuman
keras. Seperti hari ini demikianpun
besok, hebat, masih djauh lebih!"
1 Si djudjur binasa, dan tidak ada
seorangpun jang menarik kehati;
orang mursjid ditumpas, tetapi tidak
diperhatikan orang. Betul dari hadapan
bentjana si djudjur diambil,
2 ia masuk kedalam kedamaian.
Beristirahatlah dipembaringannja orang
jang berdjalan lempang.
3 Adapun kamu, hendaklah mendekat,
hai anak2 wasitah, keturunan orang
sundal dan pelatjur!
4 Siapa gerangan kamu permainkan,
kepada siapa kamu mengangakan mulut
dan mengelelotkan lidah? Bukankah
kamu ini anak2 kedurhakaan. dan
keturunan dusta?
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jang berbangkit nafsu dekat
pokok berangan, dibawah setiap
pohon jang rindang, jang menjembelih
anak2mu dilembah, didalam tjelah2
padas.
6 Batu2 litjin didjurang mendjadi
bagianmu, itulah betul undi jang
kautarik. Bagi itupun engkau
menuangkan kurban tuang dan
menjampaikan sadjenmu. Haruskah Aku
padakan sadja?
7 Diatas gunung jang tinggi mendjulang
engkau memasang pembaringanmu.
Kesitupun engkau naik untuk
menjembelih kurban sembelihan.
8 Dibelakang pintu dan djenang
engkau memasang tanda ingat. Djauh
dari Aku engkau menjingkapkan
pembaringanmu menaiki serta
melebarkannja. engkau berdamai
dengan mereka jang pembaringannja
kausukai dan kemaluannja kaupandang.
9 Engkau turun menghadap Melek
dengan minjak dan menambah
urapanmu. Pesuruh2mu kauutus
kekedjauhan dan kausuruh mereka
turun sampai kepratala.
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sekian banjak djalan engkau
sudah berpajah dan belum djuga sampai
berkata: "Harapan tidak ada". Engkau
mendapat gaja jang baru, maka engkau
tidak mendjadi lelah.
11 Siapa gerangan kauchawatirkan
dan kautakuti; maka engkau sampai
mendustakan Aku dengan tidak ingat
akan Daku. dan tidak menarik kehati?
Bukankah Aku berdiam diri dan itupun
dari sediakala, sehingga engkau tidak
takut kepadaKu?
12 Tapi Aku memberitahu:
Kedjudjuranmu dan amalanmu
takkan menguntungkan kepadamu.
13 Apabila engkau mendjerit, maka
hendaknja berhala nadjismu melepaskan
dikau. Tapi semua diterbangkan angin,
dihalaukan embusan. Tapi barang siapa
berlindung kepadaKu akan mewarisi
negeri itu dan memiliki gunungKu jang
sutji.
14 Seseorang akan berkata: Bukalah,
bukalah, retaslah djalan, ambillah aral
dari djalan umatKu.
15 Sebab demikianlah kata Jang
Mahatinggi, jang bersemajam
dikediaman kekal, jang namaNja
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kudus: "Aku bersemajam ditempat
tinggi lagi sutji, tetapi Akupun beserta
dengan jang remuk rendam dan rendah
hatinja untuk menghidupkan roh orang
jang rendah hati dan menghidupkan hati
orang jang remuk-rendam.
16 Sebab tidak selamanja Aku
bersengketa dan tidak senantiasa
murka; sebab dihadapan hadiratKu roh
tentu akan putus dan nafaspun jang
telah Kubuat.
17 Karena keuntungannja jang djahat
Aku telah murka dan memukul
dia sedang bersembunji dalam
murkaKu,namun ia terus berpaling dan
menempuh djalannja sendiri.
18 Tetapi djalan2nja itu sudah
Kulihat. Namun demikian Aku hendak
menjembuhkan serta membimbing dia
dan meliputi dengan hiburan dia sendiri
dan orang2nja jang kuju
19 dengan mentjiptakan buah bibir
ini: "Damai, damai bagi jang djauh
maupun dekat! kata Jahwe. Aku akan
menjembuhkannja."
20 Tapi kaum djahat serupa laut jang
bergelora, jang tidak dapat teduh dan
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jang airnja melemparkan lanau dan
lumpur.
21 "Tidak ada damai bagi kaum djahat",
kata Allahku.
1 Berserulah dengan lantang dan
djangan menahan, njaringkanlah
suara bagaikan tanduk, Beritahukanlah
kepada umatKu kesalahannja dan
kepada keluarga Jakub dosa2nja.
2 Hari demi hari mereka mentjari
Aku dan menginginkan pengetahuan
tentang djalan2Ku, se-olah2 bangsa
jang melaksanakan apa jang benar dan
tidaklah lupa akan hukum Allahnja.
Mereka memohonkan hukum2 jang
adil padaKu dan ingin bahwa Allah sudi
mendekat.
3 "Mengapa gerangan kami berpuasa,
djika tidak Kaulihat, merendahkan diri
kami, pada hal tidak Kauperhatikan".
Akan tetapi sesungguhnja pada hari
puasamu kamu berdagang dan kaum
buruhmu kamu teral.
4 Sesungguhnja dengan sengketa dan
penindasan kamu berpuasa sambil
dengan tindju kamu memukul si
miskin. Kamu sekarang tidak berpuasa
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sedemikian rupa, sehingga kamu
membuat suara didengar diatas sana!
5 Itukah puasa sebagaimana jang
Kusukai, hari orang merendahkan diri?
menunduk kepala laksana sebatang
buluh dan bertempat tidur kain karung
dan debu, itukah jang kausebut puasa
dan hari jang diperkenankan Jahwe?
6 Bukankah puasa jang Kusukai ialah
sebagai berikut ini: Membuka belenggu
jang lalim, melepaskan tali2 dari gandar;
membebaskan orang jang teraniaja dan
mematahkan setiap gandar;
7 memetjahkan roti sendiri kepada
orang jang lapar dan menerima dirumah
kaum malang jang tidak berumah;
pabila kaulihat orang telandjang, lalu
kautudungi dengan tidak melepas diri
daripada daging-darah sendiri.
8 Maka terangmu menjingsing laksana
fadjar dan penjembuhanmu segera akan
muntjul. Kedjudjuranmu lalu berdjalan
dihadapanmu dan kemuliaan Jahwe akan
menjusul.
9 Maka, pabila engkau berseru, nistjaja
Jahwe akan berdjawab, pabila engkau
berteriak, maka Ia akan berkata: "Aku
sini". Djikalau engkau mendjauhkan
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gandar dari tengahmu dan djuga tundjuk
dengan djari dan bitjara buruk;
10 djika engkau memberi si lapar
apa jang kauinginkan sendiri dan
mengenjangkan keinginan orang
tertindas, nistjaja terangmu akan
terbit didalam kegelapan dan silammu
mendjadi seperti tengah hari
11 Jahwe terus akan membimbing
engkau dan mengenjangkan dikau
dipadang tiah; Ia akan membaharui
gajamu dan engkau mendjadi laksana
taman jang diairi dan bagaikan pantjaran
jang airnja tidak mengetjewakan.
12 Puing abadi akan dibangun olehmu
dan engkau akan mendirikan alas2 dari
dahulu. Engkau akan disebut: Pemulih
terobosan, Pemugar runtuhan untuk
didiami.
13 Djika engkau menahan kakimu
dari meng-indjak2 hari Sabat dan dari
berdagang pada hariKu jang sutji; kalau
engkau menjebut hari Sabat kesukaan
dan hari sutji Jahwe terhormat; djika
engkau menghormatinja dengan
berpantang dari perdjalanan, dari
berdagang dan dari omongan,

Yesaya 58.14–59.5
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engkau akan ber-senang2
karena Jahwe dan engkau Kubuat
berkendara diatas ketinggian2 bumi lagi
engkau Kuberi makan pusaka Jakub,
mojangmu. Sebab mulut Jahwe sudah
bersabda.
1 Se-sungguh2nja, tangan
Jahwe tidaklah pendek untuk
menjelamatkan dan telingaNja tidak
pekak-labang untuk mendengar.
2 Tetapi kesalahanmulah jang
memisahkan kamu dengan Allahmu,
dosa2mu jang menjembunjikan
wadjahNja daripadamu, sehingga Ia
tidak mendengar.
3 Sebab nadjislah tanganmu karena
darah dan djari2mu (nadjis) karena
kesalahan. Bibirmu berkata bohong dan
lidahmu membisikkan apa jang djahat.
4 Tidak ada jang mengemukakan
tuduhan jang adil dan tidak ada
jang memutuskan hukum dengan
benar. Orang pertjaja pada apa jang
hampa belaka dan apa jang tjurang
diutjapkannja; orang bunting oleh
bentjana dan melahirkan malapataka.
5 Mereka mengeram telur ular beludak
dan menenun sarang labah2. Barang
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siapa makan dari telur2nja akan
mati, djika telurnja dilekukkan, maka
merodjollah ular.
6 Benangnja tidak dapat dipakai
guna pakaian dan dengan buatannja
orang tidak dapat menudung dirinja.
Buatan mereka ialah karja malapetaka
dan pekerdjaan jang lalim ada
di-telapak2nja.
7 Kaki mereka berlari kepada apa
jang durdjana dan mereka bergegas
untuk menumpahkan darah jang
tidak bersalah. Angan2 mereka ialah
angan2 jang djahat, pembasmian dan
keruntuhan ada di-djalan2nja.
8 Djalan kedamaian tidak mereka
kenal dan hukumpun tidak ada pada
bekas2nja; lorong2nja mereka belokkan,
setiap orang jang menempuhnja takkan
kenal kedamaian.
9 Itu sebabnja maka djauhlah hak
daripada kami dan keadilan mundur
dari pada kami; kami mengharapkan
terang, tapi sesungguhnja kegelapan;
(kami mengharapkan) tjahaja, tapi kami
berdjalan dalam silam.
10 Seperti kaum buta kami menggagau
dinding dan laksana jang tidak punja
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mata kami menggagau. Ditengah hari
kami ber-tatih2 seperti diwaktu sendja
dan ditengah hidup kami serupa orang
mati.
11 Kami semua laksana beruang
menderam dan bagaikan seekor
merpati kami terus mendekut. kami
mengharapkan pengadilan tapi itu tidak
ada, (kami mengharapkan keselamatan),
tapi itu djauh dari kami.
12 Sebab banjaklah pelanggaran
kami dihadapan hadiratMu dan dosa2
kami naik saksi lawan kami. Betul,
pelanggaran kami, kami insafi dan kami
mengakui kesalahan kami, jakni:
13 Mendurhaka, mengingkari Jahwe,
murtad dari Allah kami, bitjara
penindasan dan murtad mengandung
dan mengeluarkan dari hati kata jang
bohong.
14 Maka itu mundurlah pengadilan
dan keadilan terus berdjauh. Sebab
kesetiaan tersandung dilapangan dan
jang lempang tidak dapat masuk.
15 Kesetiaan tidaklah hadir dan orang
jang mendjauhi kedjahatan didjarah.
Tapi Jahwe telah melihatnja dan
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durdjanalah itu dalam pandanganNja,
oleh sebab hukum tidak ada lagi.
16 Ia telah melihat, bahwa tidak ada
seorangpun djua, dan Ia ter-tjengang2,
bahwa tidak ada seorangpun djua jang
mengantara. Maka Ia tertolong oleh
lenganNja sendiri dan keadilanNja
sendiri menjokong Dia.
17 Keadilan dikenakanNja bagai
lemena dan atas kepalaNja ketopong
keselamatan. Ia mengenakan djubah
pembalasan dan berselubungkan
tjemburu bagaikan mantolNja.
18 Sekedar pekerdjaan Ia membalas:
amarah bagi para musuhNja, pembelaan
bagi segala seteruNja - Ia akan
membalas sekalian pulau 19 Ditempat masuknja matahari
orang akan melihat nama Jahwe dan
kemuliaanNja ditempat matahari terbit.
Sebab Ia datang laksana djeram jang
diburukan nafas Jahwe.
20 Tapi bagi Sion Ia datang selaku
Penebus, bagi mereka jang berbalik dari
kedjahatannja di Jakub - itulah firman
Jahwe. 21 Akan Daku, inilah perdjandjianKu
dengan mereka, kata Jahwe: RohKu
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jang ada diatasmu dan sabdaKu jang
sudah Kutaruh dalam mulutmu tidak
akan mundur dari mulutmu dan dari
mulut keturunanmupun tidak ataupun
dari mulut keturunan keturunanmu,
kata Jahwe, mulai sekarang sampai
se-lama2nja.
1 Bangkitlah dan meneranglah,
sebab terangmu tengah datang
dan kemuliaan Jahwe akan terbit
diatasmu.
2 Sebab se-sungguh2nja gelap
menudung bumi dan awan kelabu
(menutup) sekalian kaum, tetapi
diatasmu terbitlah Jahwe dan
kemuliaanNja kelihatan atasmu.
3 Sekalian bangsa pergi menudju
keterangmu dan para radja menudju
ketjerahmu.
4 Pandanglah sekeliling dan lihatlah:
mereka semua berhimpun lagi datang
kepadamu; putera2mu tengah datang
dari djauh dan puteri2mu digendong
pulang.
5 Melihat itu engkau akan berseri,
hatimu akan terharu dan lapang, sebab
kekajaan laut akan berpaling kepadamu
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dan kepadamu datanglah harta-milik
sekalian bangsa.
6 Banjaknja unta menutupi engkau
unta dari Midian dan 'Efa; semua dari
Sjeba datang dengan membawa ukup
dan emas dan mereka memasjhurkan
kemegahan Jahwe.
7 Segala kawanan Kedar berhimpun
padamu dan domba djantan dari
Nebajot berdjasa kepadamu. Bagaikan
kurban jang diperkenan itu naik keatas
mesbahKu dan Rumah gemilangKu
Kupermuliakan.
8 Siapa gerangan mereka itu jang
terbang seperti awan, laksana merpati
menudju kekandangnja.
9 Betul, kapal2 berkumpul bagiKu,
kapal2 Tarsjisj didepan, untuk membawa
putera2mu dari djauh, perak dan emas
ada sertanja guna nama Jahwe Allahmu,
guna Sang Kudus Israil jang memuliakan
dikau.
10 Anak2 orang asing membangun
tembokmu dan para radjanja berbakti
kepadamu; sebab dalam murkaKu
engkau telah Kupukul, tapi engkau
Kurahimi pula dalam perkenananKu.

Yesaya 60.11–16
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gerbangmu terus terbuka,
siang dan malam tidak tertutup, agar
dihantarlah kepadamu harta milik
sekalian bangsa seraja para radjanja
mengiringinja.
12 Sebab bangsa dan keradjaan jang
tidak mengabdi kepadamu akan lenjap
dan bangsa2 itu akan dibasmi sama
sekali.
13 Kemuliaan Libanon datang kepadamu
dengan pokok saru, tjemara dan eru
untuk menghias tempat sutjiKu; tempat
kakiKu hendak Kupermuliakan.
14 Dengan membungkuk anak2 para
penindasmu pergi kepadamu dan pada
telapak kakimu bersembah-sudjudlah
semua jang telah menghinakan dikau.
Engkau akan disebutnja: Kota Jahwe,
Sion Sang Kudus Israil.
15 Akan ganti engkau tertinggalkan,
terbentji dan tidak tertolong, Aku akan
membuat engkau mendjadi kebanggaan
abadi, kesukaan turun-temurun.
16 Engkau akan menjusu sekalian
bangsa dan para radja kautetek, maka
ketahuilah engkau, bahwa Aku, Jahwe,
Penjelamatmu, Sang Kuasa Jakub
Penebusmu.

Yesaya 60.17–22
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ganti perunggu Kudatangkan
emas, akan ganti besi Kudatangkan
perak, akan ganti kaju, perunggu,
akan ganti batu, besi. Kedamaian
Kuangkat mendjadi pemerintahanmu
dan kedjudjuran mendjadi pembesarmu.
18 Dinegerimu orang tidak akan
mendengar lagi tentang kelaliman,
tentang pembasmian dan keruntuhan
didjadjahanmu. Tembokmu akan
kausebut "Penjelamatan" dan pintu2
gerbangmu "Pudjian".
19 Matahari tidak lagi akan mendjadi
terangmu disiang hari dan tjahaja bulan
tidak akan menerangi engkau, tapi
Jahwe akan mendjadi bagimu terang
jang kekal dan Allahmu mendjadi seri
gemilangmu.
20 Mataharimu tidak lagi masuk dan
bulanmu tidak akan susut; sebab Jahwe
mendjadi bagimu terang jang kekal, saat
perkabunganmu sudah genap.
21 Umatmu akan seluruhnja orang
djudjur, jang untuk selamanja memiliki
negeri itu. Tunas tanamanKu, karja
tanganKu akan permuliaan.
22 Jang paling ketjil akan mendjadi
seribu dan jang ketjil mendjadi suatu
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bangsa kuasa. Aku Jahwe akan
mempersegerakannja pada saatnja.
1 Roh Jahwe tertumpahkan atas
diriku, sebab aku diurapi Jahwe.
Aku diutusNja sebagai pewarta kepada
kaum hina-dina untuk membalut mereka
jang patah hatinja, untuk menjerukan
kepada para tawanan pembebasan dan
kepada jang terbelenggu pelepasan,
2 untuk memaklumkan tahun jang
berahmat dari Jahwe, saat pembalasan
Allah kita, untuk menghibur semua jang
berkabung
3 dan menetapkan bagi jang berkabung
dari Sion, bahwa mereka diberi tudung
akan ganti debu, minjak kesukaan
akan ganti perkabungan, pudjian akan
ganti hati jang tawar. Mereka akan
disebut: "Pokok berangan kedjudjuran",
"tanaman Jahwe akan permuliaan".
4 Maka puing abadi akan mereka
bangun kembali dan mendirikan
reruntuk sediakala; mereka akan
membaharui kota2 jang roboh dan
lengan turun-temurun.
5 Orang asing akan tampil dan
menggembalakan kawananmu dan
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orang2 luaran mendjadi tani bagimu dan
tukang kebon anggurmu.
6 Tapi kamu akan disebut "Imam Jahwe"
dan dinamakan "Pelajan Allah kita".
Harta-milik sekalian bangsa akan kamu
makan dan membanggakan kemuliaan
mereka.
7 Sebab malu mereka sudah berganda
dan keaiban dan air ludah mendjadi
bagiannja, maka milik mereka akan
berganda dinegerinja, sukatjita abadi
mendjadi bagiannja.
8 Sebab Aku, Jahwe, tjinta akan
hukum dan bentji kepada rampokan
dan kelaliman. Dengan setia mereka
Kuanugerahi pahalanja, perdjandjian
kekal Kuikat dengan mereka.
9 Keturunannja akan terkenal diantara
sekalian bangsa dan pantjaran mereka
(terkenal) diantara sekalian kaum.
Semua jang melihat mereka akan
mengakui, bahwa mereka itu keturunan
jang diberkati Jahwe.
10 "Aku bersukaria dalam Jahwe,
djiwaku bersorak-sorai dalam Allahku.
Sebab Ia mengenakan padaku dandanan
keselamatan dan menjelubungi
aku dengan mantol kedjudjuran,
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sebagaimana mempelai memasang
tudungnja dan tunangan berhiaskan
dandannja.
11 Sebab sebagaimana tanah
menumbuhkan tetumbuhannja dan
kebon menerbitkan benihnja, demikian
Jahwe menerbitkan kedjudjuran dan
pudjian dihadapan sekalian bangsa".
1 Oleh karena Sion aku tidak
berdiam diri, dan oleh karena
Jerusjalem aku takkan tenang, hingga
kedjudjuran tumbuh bagaikan seri dan
keselamatannja bernjala seperti obor.
2 Segala bangsa akan melihat
kedjudjuranmu dan para radja (melihat)
kemuliaanmu; engkau akan disebut
dengan nama jang baru, jang akan
ditetapkan mulut Jahwe.
3 Maka engkau mendjadi mahkota
gemilang ditangan Jahwe dan serban
keradjaan ditapak Allahmu.
4 Tidak lagi engkau dikatakan: "Si
Tertinggalkan", dan negerimu takkan
dikatakan lagi: "Si Lengang". Sebab
engkau akan disebut: "PerkenananKu
kepadanja" dan negerimu: "Jang
bersuami". Karena Jahwe berkenan akan
dikau, dan negerimu akan bersuami.
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seorang remadja
memperisteri anak dara, demikian
engkau akan diperisteri oleh
Pembangunmu, dan sebagaimana
mempelai laki2 senang dengan
tunangannja, demikian Allahmu akan
senang karena engkau.
6 Diatas tembokmu, ja Jerusjalem, Aku
menempatkan pendjaga, siang malam
mereka tak pernah boleh berdiam diri.
Kamu jang memperingatkan Jahwe
djanganlah beristirahat.
7 Djangan membiarkan Dia tenang,
hingga Ia mengalaskan Jerusjalem dan
membuatnja mendjadi masjhur dibumi.
8 Jahwe sudah bersumpah demi
tangankananNja dan demi lenganNja
jang kuat: Aku tidak lagi akan
menjerahkan gandummu mendjadi
makanan para seterumu; orang luaran
tidak akan minum air anggurmu jang
untuknja engkau sudah berpajah.
9 "Sebab mereka jang menuaikan akan
memakannja pula dan lalu memudji
Jahwe; jang memetik akan minum djua
di-pelataran2 tempat sutjiKu."
10 Masuk, masuklah lewat pintu2
gerbang, retaslah djalan bagi umat,
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bukalah, bukalah djalan rayanja,
bersihkanlah dari batu2, angkatlah
tjogan bagi sekalian kaum.
11 Lihatlah, Jahwe tengah
memaklumkannja hingga keudjung
bumi: "Katakanlah kepada puteri
Sion: Lihatlah, keselamatanmu tengah
datang, lihatlah, djaja menjertaiNja dan
gandjaranNja mendahuluiNja.
12 Mereka akan disebut "Umat jang
sutji", "Orang jang ditebus oleh Jahwe".
dan engkau akan disebut "Jang ditjari",
"Kota jang tak tertinggalkan".
1 Siapa dia itu jang datang
dari Edom, dari Bosra dengan
pakai badju jang merah-lembajung,
jang, berselubungkan seri, melangkah
penuh kekuatan? Aku, jang dengan
djudjur bersabda dan njata besar untuk
menjelamatkan.
2 Mengapa jang merah itu ada pada
badjumu dan apa sebabnja maka
badjumu laksana badju orang jang
meng-indjak2 di pengindjakan anggur?
3 Aku sendirian me-midjak2 ditahang
dan dari umatKu tidak ada seorangpun
beserta denganKu Dalam murkaKu
mereka telah ku-pidjak2 dan dalam
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marahKu Ku-indjak2. Airnja menjembur
badjuKu, seluruh pakaianKu sudah
Kunadjiskan.
4 Sebab hari balasan telah Kukandung
dalam hati dan tahun penebusanKu
sudah sampai.
5 Aku menoleh tapi tidak ada penolong,
Aku ter-tjengang2: tidak ada penjokong.
Maka lenganKu sendiri membantu Aku
dan amarahKu mendjadi penjokongKu.
6 Pelbagai kaum telah Ku-indjak2
dalam murkaKu dan dalam amarahKu
telah Kuremukkan dan membuat airnja
mengalir ketanah.
7 Kerelaan Jahwe hendak
kumasjhurkan, perbuatan megah Jahwe,
sekedar segala apa jang dikerdjakan
Jahwe bagi kita, kebadjikanNja jang
besar bagi keluarga Israil, jang
dikerdjakanNja dalam kerahiman dan
kerelaanNja jang besar.
8 Ia sudah berkata: "Mereka
kan umatKu, anak2 jang tidak
mengetjewakan." Ia mendjadi
Penjelamat mereka
9 dalam segala kesesakannja. Bukanlah
seorang pesuruh sadja atau malaekat,
melainkan wadjahNja sendiri jang
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menjelamatkan mereka. Dalam
tjintakasih dan belaskasihanNja Ia
sendiri menebus mereka. Ia membebani
diriNja dengan mereka serta mendjulang
mereka sepandjang sekalian hari
sediakala.
10 Tapi mereka itu mendurhaka dan
menjakiti roh sutjiNja, makanja Ia
berobah mendjadi seterunja, Ia sendiri
lalu memerangi mereka.
11 Maka mereka ingat akan djaman
dahulu, akan Musa hambaNja. Dimana
gerangan Dia jang menghantar si
gembala kawananNja keluar dari laut?
Dimana gerangan Dia jang menaruh
didalamnja rohNja jang sutji,
12 jang menjertakan lengan
gemilangNja dengan tangan kanan
Musa, jang membelah air dihadapan
mereka untuk membuat bagi diriNja
nama kekal,
13 jang membuat mereka berdjalan
ditubir seperti kuda (berdjalan) dipadang
gurun? Mereka tidak tersandung.
14 Sebagaimana hewan turun kelembah,
demikian roh Jahwe memperistirahatkan
mereka; demikian Engkau membimbing
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umatMu untuk membuat bagi diriMu
nama gemilang.
15 Tiliklah dari langit dan lihatlah, dari
kediamanMu jang sutji lagi gemilang.
Dimana gerangan tjemburuan dan
perkasaanMu, gerak batinMu dan
kerahimanMu? Djanganlah menahan
diriMu!
16 Engkau kan bapak kami. Sebab
Ibrahim tidak tahu akan kami dan
Israilpun tidak kenal akan kami. Engkau,
ja Jahwe, bapak kami; "Penebus kami
dari sediakala", itulah namaMu
17 Mengapa, ja Jahwe, engkau
membiarkan kami tersesat dari
djalan2Mu, mengapa Kautegarkan hati
kami terhadap ketakutan kepadaMu?
Berbaliklah demi hamba2Mu, sekalian
suku pusakaMu.
18 Mengapa kaum djahat telah
memasuki gunungMu jang sutji dan
musuh2Mu meng-indjak2 tempat
sutjiMu?
19 Kami merupakan orang jang dari
sediakan tidak Kauperintahkan, atas
siapa namaMu tidak diserukan.
1 (63-19) Sudilah kiranja
menjobek langit lagi turun,
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sehingga gunung-gemunung
berguntjang dihadapan hadiratMu;
2 (64-1) - Sebagaimana api menjalakan
ranting2, dan api membuat air berdidih untuk memberitahukan namaMu kepada
para musuhMu, sehingga sekalian
bangsa gemetar dihadapan hadiratMu,
3 (64-2) sedang Kauperbuat hal2 jang
menakutkan, jang tidak kami nantikan. Sudilah kiranja turun, sehingga gununggemunung berguntjang dihadapan
hadiratMu 4 (64-3) Dari sediakala belum didengar
orang; telinga belum menangkap dan
mata belum melihat, bahwa ilah, selain
dari Engkau, berbuat demikian bagi
mereka jang menunggu dia.
5 (64-4) Engkau mendapatkan dia jang
berbuat adil dan mereka jang ingat akan
djalan2Mu. Sungguh, Engkau murka
dan kami berdosa, dari sediakala kami
bersalah terhadapMu.
6 (64-5) Kami merupakan orang jang
djunub dan segala amalan kami serupa
kain haid. Kami semua sudah rontok
seperti daun2an dan diterbangkan oleh
kesalahan kami seperti oleh angin.
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Tidak ada seorangpun jang
menjebut namaMu ataupun bangun
untuk berpegang teguh padaMu. Sebab
Engkau telah menjembunjikan wadjahMu
terhadap kami dan menjerahkan kami
kedalam genggaman kesalahan kami.
8 (64-7) Tetapi sekarang, ja Jahwe,
Engkaulah bapak kami. Kamilah tanah
liat dan Engkau si pendjunan; kami
semua buatan tanganMu.
9 (64-8) Djangan murka terlalu, ja
Jahwe, djanganlah terus ingat akan
kesalahan kami. Lihatlah, pandangilah!
Kami semua umatMu.
10 (64-9) Segala kota sutjiMu mendjadi
gurun belaka, Sion mendjadi padang
gurun, Jerusjalem lengang.
11 (64-10) Rumah kami jang sutji
lagi gemilang, tempat nenek-mojang
kami memudji Engkau, sudah mendjadi
unggun belaka. Segala sesuatu jang
merupakan kesukaan kami sudah
mendjadi tumpukan puing.
12 (64-11) Dapatkah Engkau menahan
diri terhadap kesemuanja itu, ja Jahwe,
dapatkah Engkau berdiam diri sadja dan
merendahkan kami dengan sangatnja?
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telah membiarkan diri
ditanjai oleh mereka jang tidak
bertanjakan Daku, dan telah didapati
oleh mereka jang tidak mentjari Aku.
Kepada bangsa jang tidak menjebut
namaKu Aku sudah berkata: "Aku sini,
Aku sini!"
2 Setiap hari Aku mengulurkan
tanganKu kepada kaum jang durhaka,
jang menuruti djalan jang tidak baik
seturut angan2 sendiri;
3 kaum jang terus menerus menantang
Aku berhadapan muka, jang berkurban
di-taman2 serta membakar dupa diatas
batu bata;
4 jang duduk di-kubur2 dan bermalam
di-persembunjian2; jang makan daging
babi, dan kaldu daging kurban jang
nadjis ada dalam bedjana2nja;
5 jang berkata: Hendaklah berdjauh,
djanganlah menghampiri aku, kalau2
aku menjutjikan dikau. Kesemuanja
itu asap sadja dihidungKu, api jang
se-hari2an memarak.
6 Se-sungguh2nja, itu tertjatat
dihadapan hadiratKu; Aku takkan
berdiam diri, hingga Aku membalas,
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membajar balasannja kedalam pangkuan
mereka
7 atas kesalahan2 mereka dan
kesalahan2 nenek-mojangnja sekaligus,
kata Jahwe; mereka jang membakar
dupa dipegunungan dan atas sekalian
bukit menghinakan Daku. Maka Kuukur
upah mereka kedalam pangkuannja.
8 Demikianlah Jahwe berkata: Apabila
terdapatnja air didalam buah anggur,
orang lalu berkata: "Djangan binasakan,
sebab masih ada berkah didalamnja".
Demikian Akupun akan berbuat demi
untuk para hambaKu: Aku takkan
membinasakan semua.
9 Dari Jakub Aku akan memantjarkan
keturunan dan dari Juda seorang waris
pegununganKu. Orang2 pilihanKu akan
memilikinja dan para hambaKu akan
diam disitu.
10 Gunung Saron akan mendjadi tanah
penggembalaan domba2 dan lembah
Akor mendjadi tempat berbaring sapi2
untuk umatKu jang mentjari Aku.
11 Tetapi kamu jang telah meninggalkan
Jahwe dan melupakan gunungKu jang
sutji, jang menjediakan medja untuk
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Gad dan mengisi (piala dengan) anggur
berempah bagi Meni,
12 kamu Kauuntukkan kepada pedang
dan kamu semua akan rebah untuk
disembelih, oleh sebab kamu tidak
mendjawab, ketika Aku memanggil
dan tidak mendengarkan, ketika Aku
bersabda, melainkan berbuat apa jang
durdjana dalam pandanganKu dan
memilih apa jang tidak Kuperkenankan.
13 Maka itu, demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Se-sungguh2Nja, para
hambaKu akan makan, tapi kamu
akan kelaparan; se-sungguh2nja, para
hambaKu akan minum, tapi kamu
akan kehausan; se-sungguh2nja, para
hambaKu akan bersukatjita, tapi kamu
akan bermalu.
14 Se-sungguh2nja, dengan senang hati
para hambaKu akan bersorak, tapi kamu
akan mendjerit dengan pedih hati dan
dengan roh jang hantjur-luluh.
15 Kamu akan meninggalkan namamu
bagi kaum pilihanKu sebagai kutuk:
"Semoga engkau dibunuh Tuhan Jahwe
(seperti mereka)". Tapi para hambaKu
diberi nama jang lain,

Yesaya 65.16–20
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barang siapa jang
memberkati dirinja dibumi, memberkati
dirinja demi Allah sedjati; dan barang
siapa jang bersumpah dibumi akan
bersumpah demi Allah sedjati. Sebab
terlupakan sudah segala kesesakan
dahulu, jah tersembunji dari hadapan
mataKu.
17 Sebab, se-sungguh2nja, Aku akan
mentjiptakan langit jang baru dan bumi
jang baru dan jang lama tidak diingat
lagi dan tidak diperhatikan pula.
18 Orang akan bersukaria dan bersorakgembira dari abad keabad karena apa
jang akan Kutjiptakan. Sebab Jerusjalem
akan Kutjiptakan mendjadi sorak-sorai
dan umatnja mendjadi sukaria.
19 Aku akan bersorak-gembira karena
Jerusjalem dan bersukaria karena
umatKu. Didalamnja tidak terdengar lagi
tangisan maupun djeritan.
20 Tidak ada lagi disitu anak susuan
jang hanja beberapa hari sadja
hidupnja ataupun orang tua jang tidak
menggenapi usianja. Tapi si muda akan
mati dalam umur seratus tahun dan jang
tidak mendjadi seratus tahun, dianggap
terkutuk.

Yesaya 65.21–66.1
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akan membangun rumah dan
mendiaminja, menanam kebon anggur
dan makan buahnja.
22 Mereka takkan membangun untuk
didiami orang lain dan tidak akan
menanam untuk dimakan orang lain.
Sebab seperti umur pohon, demikianpun
umur umatKu dan apa sadja jang dibuat
tangannja akan dimiliki kaum pilihanKu.
23 Tidak pertjuma mereka berpajah,
beranak untuk segera mati. Sebab
keturunan jang diberkati Jahwe mereka
itu dan pantjaran mereka sertanja.
24 Belum djuga mereka memanggil,
maka Kudjawab; mereka masih
berbitjara, maka sudah Kudengarkan.
25 Si zib dan anak biri2 merumput
bersama. Singa makan djerami
tertjentjang seperti sapi dan si ular
redjekinja ialah debu. Orang tidak
akan berdjahat atau merusak diseluruh
gunungKu jang sutji.
1 Demikianlah Jahwe berkata:
Langit adalah tachtaKu dan alas
kakiKu ialah bumi. Rumah apakah
itu jang hendak kamu bangunkan
Daku, tempat apakah itu Aku mesti
beristirahat?
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itu kan dibuat oleh
tanganKu, dan kesemuanja adalah
milikKu. Inilah orangnja jang Kupandang,
jakni: si malang dan orang jang hatinja
remuk dan jang gentar terhadap
sabdaKu.
3 Orang menjembelih lembu djantan
tapi djuga memukul orang; Orang
mengurbankan anak domba tapi djuga
mematahkan tengkuk andjing; orang
mengundjukkan persembahan tapi djuga
darah babi; orang mempersembahkan
ukup peringatan tapi djuga memudji
berhala. Sebagaimana mereka memilih
djalannja sendiri dan djiwanja suka akan
berhala2 nadjis mereka,
4 demikian Akupun memilih aniaja
mereka dan membuat dahsjat
mendatangi mereka. Oleh sebab tidak
ada seorangpun mendjawab, ketika
Aku memanggil, dan mereka tidak
mendengarkan, ketika Aku bersabda,
melainkan berbuat apa jang durdjana
dalam pandanganKu dan memilih apa
jang tidak Kuperkenankan.
5 Dengarlah sabda Jahwe, kamu jang
gemetar terhadap sabdaNja. Para
saudaramu jang bentji kepadamu,
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jang mengutjil kamu oleh karena
namaKu, berkata: "Hendaknja Jahwe
menjatakan kemuliaanNja agar kami
melihat sukatjitamu". Tapi mereka itu
akan bermalu!
6 Dengarlah! Gemuruh dari kota,
dengarlah! dari dalam baitullah!
Dengarlah! Jahwe membalas para
seteruNja!
7 Sebelum ia sakit beranak, ia sudah
melahirkan; sebelum ia ditimpa njeri,
maka ia sudah melepaskan anak lelaki.
8 (66-7) Siapa gerangan pernah
mendengar jang sedemikian itu siapa
pernah melihat jang begitu? Masakan
suatu negeri diperanakkan dalam satu
hari ataupun suatu bangsa dilahirkan
dalam sekedjap mata! Namun baru
sadja Sion sakit beranak, maka ia telah
melahirkan putera2nja.
9 Adakah Aku membuka kandungan dan
tidak membuat melahirkan, kata Jahwe?
Masakan Aku jang membuat melahirkan
akan menutup, kata Allahmu!
10 Bersukatjitalah bersama Jerusjalem,
bersorak-gembiralah karena dia, hai
kamu sekalian jang mengasihinja.
Bersukarialah dengan sangatnja,
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kamu semua jang pernah berkabung
karenanja!
11 Agar kamu menjusu dan mendjadi
kenjang dari buah dada penghiburannja;
agar kamu menetek dan meneguk dari
tetek kemuliaannja.
12 Sebab demikianlah Jahwe berkata:
Aku akan mengalirkan kepadanja
kedamaian bagaikan sungai dan
kemuliaan sekalian bangsa seperti anak
sungai jang meluap. Anak2 susuannja
akan digendong dan atas lutut dibelai.
13 Sebagaimana seseorang menghibur
ibunja, demikian Akupun menghibur
kamu; kamu akan terhibur di Jerusjalem.
14 Melihat itu kamu akan bersukaria
dan tulangmu meriap seperti hidjau2an.
Tangan Jahwe akan diberitahukan
kepada para hambaNja, tetapi kepada
para seteruNja Ia gusar 15 Sebab, lihatlah, Jahwe datang
bagaikan api, kereta2nja seperti badai
lajaknja, untuk meredakan murkaNja
dengan bahang dan antjamannja dengan
njala api.
16 Sebab Jahwe akan mengadili segala
machluk dengan api dan pedang, dan
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banjaklah mereka jang akan ditewaskan
Jahwe.
17 Mereka jang mentjutjikan dan
mentahirkan diri untuk masuk taman2
itu dengan menuruti satu orang jang
ditengahnja itu, jang makan daging babi
dan binatang ngeri lagi tikus, mereka
itu semua akan lenjap - itulah firman
Jahwe.
18 Adapun Aku (tahu akan) perbuatan2
dan angan2 mereka. Aku akan datang
untuk menghimpun sekalian bangsa
dan bahasa. Mereka akan datang dan
melihat kemuliaanKu
19 Aku akan menempatkan sebuah
tanda diantara mereka dan jang
terlepas dari antara mereka akan
Kuutus kepada sekalian bangsa: ke
Tarsjis, Pul dan Lud, jang merentangkan
busur, ke Tubal dan Jawan, kepada
kepulauan djauh jang belum mendengar
kabar tentang diriKu dan belum djuga
melihat kemuliaanKu. Mereka akan
memberitahukan kemuliaanKu diantara
sekalian bangsa.
20 Mereka itu lalu akan menghantar
segala saudaramu dari semua bangsa,
suatu persembahan kepada Jahwe,

Yesaya 66.21–24

222

dengan naik kuda, kereta dan pedati
bertudung, bagal, unta betina jang
kentjang, menudju kegunungKu jang
sutji, ke Jerusjalem, kata Jahwe,
sebagaimana bani Israil mengantar
persembahan dalam bedjana2 jang tahir
ke Rumah Jahwe.
21 Dan Aku akan mengangkat beberapa
orang dari antara mereka mendjadi
imam-Levita, kata Jahwe.
22 Sebab sebagaimana langit baru dan
bumi baru jang Kubuat itu berdiri tetap
dihadapan hadiratKu - itulah firman
Jahwe - demikian keturunanmu dan
namamu berdiri tetap.
23 Maka terdjadilah: dari bulan muda
hingga bulan muda dan dari hari
Sabat ke hari Sabat sekalian machluk
akan datang dan bersembah sudjud
dihadapan hadiratKu, kata Jahwe.
24 Dan pabila orang keluar, maka orang
melihat majat2 orang jang mendurhaka
kepadaKu. Berenga mereka takkan mati
dan api mereka tidaklah padam. Bagi
sekalian machluk mereka mendjadi
kengerian.

Yeremia
1 Kisah

Jeremia bin Hilkijahu dari
kaum imam di 'Anatot dinegeri
Binjamin.
2 Kepadanja disampaikan sabda Jahwe
didjaman Josjijahu, putera Amon,
radja Juda, dalam tahun ketigabelas
pemerintahannja,
3 dan lagipula didjaman Jojakim, putera
Josjijahu, radja Juda, hingga achir tahun
kesebelas Sedekia, putera Josjijahu,
radja Juda, sampai kepembuangan
Jerusjalem dalam bulan kelima.
4 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
5 "Sebelum Aku membentuk engkau
dalam kandungan, Aku sudah mengenal
engkau, sebelum engkau keluar dari
rahim, engkau sudah Kutahbiskan;
mendjadi nabi pelbagai bangsa engkau
Kuangkat."
6 Tetapi aku menjahut: "Aduh, Tuhan
Jahwe, sesungguhnja aku tidak tahu
membawakan sabda, sebab masih muda
belia aku ini!"
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Jahwe bersabda kepadaku:
"Djangan berkata: Masih muda belia
aku ini! Kemana sadja engkau Kuutus,
haruslah engkau pergi, dan apa
sadja jang Kuperintahkan, hendaklah
kaukatakan.
8 Djangan takut kepada mereka, sebab
Aku beserta denganmu guna melepaskan
dikau, itulah firman Jahwe".
9 Maka Jahwe mengulurkan tanganNja,
menjentuh mulutku, lalu Jahwe bersabda
kepadaku: "Sesungguhnja, sabdaKu
Kutaruh didalam mulutmu.
10 Perhatikanlah, hari ini engkau Kuberi
tugas atas bangsa2 dan keradjaan2,
untuk merunggas dan merenggut, untuk
membinasakan dan meruntuhkan, untuk
membangun dan menanam."
11 Dan sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku: "Melihat apakah engkau,
Jeremia?" Maka sahutku: "Kulihat dahan
badam."
12 Lalu Jahwe bersabda kepadaku:
"Dengan baik engkau telah melihat.
Sebab Aku mendjagai sabdaKu untuk
Kuperbuat!"
13 Sekali lagi sabda Jahwe disampaikan
kepadaku: "Melihat apakah engkau?"

Yeremia 1.14–17
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Maka sahutku: "Kulihat belanga jang
mendidih, masakannja (mengalir) dari
sebelah utara."
14 Lalu Jahwe bersabda kepadaku:
"Dari utaralah bentjana mendidih lawan
segenap penduduk negeri."
15 Sebab, sesungguhnja, Aku tengah
memanggil segala marga keradjaan2
utara, itulah firman Jahwe. Maka
akan datanglah mereka, masing2
menaruh tachtanja pada pintugerbang2
Jerusjalem, terhadap segenap temboknja
sekeliling dan lawan kota Juda semua.
16 Akan Kudjatuhkan putusanKu
terhadapnja atas segala
kedurdjanaannja, karena Aku telah
ditinggalkan mereka dengan membakar
dupa kepada dewata jang lain serta
bersembah-sudjud kepada buatan
tangannja sendiri.
17 Adapun engkau: Bersabuklah
pinggangmu. Ajuh, katakanlah
kepada mereka segala apa jang akan
Kuperintahkan kepadamu! Djangan
tjemas terhadap mereka, agar Aku
djangan sampai mendjerakan dikau
dihadapan mereka!

Yeremia 1.18–2.5
18 Dan

4

akan Daku: Sesungguhnja,
Aku membuat engkau mendjadi kota
berbenteng, mendjadi turus besi dan
suatu tembok perunggu lawan seluruh
negeri: para radja serta pendjabatnja,
para imamnja serta rakjat negeri.
19 Engkau akan diperanginja tapi
tidak dilebihinja, karena Aku beserta
denganmu -- itulah firman Jahwe -untuk melepaskan dikau.
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Pergilah dan serukanlah kedalam
telinga Jerusjalem: Demikianlah Jahwe
bersabda: Aku teringat akan dikau,
kerelaan masa mudamu, akan kasih
masa pertunanganmu: bagaimana
engkau menjusul Aku digurun, ditanah
jang tak ditaburi.
3 Milik sutji Jahwelah Israil, buah
bungaran hasil bumiNja! Semua jang
makan daripadanja bersalah; mereka
didatangi bentjana, itulah firman Jahwe.
4 Dengarlah sabda Jahwe, hai keluarga
Jakub dan segala marga keluarga Israil!
5 Demikianlah Jahwe bersabda:
Kelaliman apakah didapati nenekmojangmu padaKu, maka mereka
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mendjauhi diriKu, membuntuti jang sia2
serta mendjadi ke-sia2an?
6 Mereka tidak berkata: Dimanakah
Jahwe, jang telah menghantar kita
keluar dari negeri Mesir, jang membawa
kita masuk padang gurun, tanah kersang
dan ber-lubang2, tanah tandus serta
kelam, tanah jang tidak dilintasi orang,
jang tidak didiami insan?
7 Aku membawa kamu ketanah tanaman
untuk makan buahnja dan hasilnja jang
baik. Tetapi setibanja negeriKu kamu
nadjiskan, milik-pusakaKu kamu
djadikan kengerian.
8 Para imam tidak berkata: Dimanakah
Jahwe? dan Aku tidak dikenal ahli Taurat.
Para gembala mendurhaka terhadapKu,
dan demi Ba'al bernubuatlah para nabi.
Jang tiada faedahnja telah mereka
buntuti.
9 Sebab itu Aku hendak bersengketa
denganmu, -- itulah firman Jahwe -- dan
sampai dengan anak-tjutjumu.
10 Menjeberanglah sadja kekepulauan
orang Kitim dan lihatlah, -- kirimlah
utusan ke Kedar dan perhatikanlah
baik2: lihat, apa jang sedemikian itu
terdjadi pernah!

Yeremia 2.11–18
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suatu bangsa bertukar
dewata? dan itu malah bukan ilah! Tapi
umatKu menukar kemuliaannja dengan
sesuatu jang tiada faedahnja!
12 Ber-tjengang2lah atasnja, hai langit,
menggigillah dengan amat sangat, itulah
firman Jahwe.
13 Sebab dua kedurdjanaan telah
diperbuat umatKu: Aku ditinggalkan
mereka, sumber air jang hidup, untuk
memahat bagi dirinja sumur, sumur2
retak, jang tidak menahan air.
14 Adakah Israil seorang budak belaka,
seorang ulur jang lahir dirumah?
Mengapa gerangan ia telah mendjadi
gedoran?
15 Atas dia singa meraung dan
memperdengarkan aumnja, Negerinja
dibuat mendjadi lengang, kota2nja
dibakar, tanpa penduduk.
16 Malahan bani Nof dan Tahpanhes
akan merumputi tengkorakmu.
17 Bukankah hal itu diperbuat
padamu karena Jahwe, Allahmu, telah
kautinggalkan?.
18 Dan sekarang, apa gunanja engkau
menempuh djalan ke Mesir untuk
minum air Terusan? Apa gunanja engkau
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menempuh djalan ke Asjur untuk minum
air dari Sungai?
19 Engkau disiksa kedurdjanaanmu,
dan penjelewenganmu menegur dirimu.
Ketahuilah dan lihatlah: Betapa buruk
serta pahitnja engkau meninggalkan
Allahmu, Jahwe, dan tidak merasa takut
terhadapKu, itulah firman Tuhan, Jahwe
Balatentara.
20 Sebab sedjak sediakala kukmu telah
kaupatahkan kauputuskan ikatan2mu
serta berkata: Takkan aku mengabdi!
Sebab atas setiap bukit jang tinggi dan
dibawah setiap pohon jang rindang
engkau menelentang selaku pelatjur.
21 Aku telah menanamkan dikau seperti
pokok anggur jang unggul bibit jang
tulen sedjati. Bagaimana engkau sampai
berubah mendjadi pokok anggur liar
jang aring?
22 Sekalipun engkau mentjutji dirimu
dengan air abu dan menggunakan
banjak air lerak, namun tetap suatu
noda dihadapanKulah kesalahanmu
itulah firman Tuhan Jahwe.
23 Bagaimana engkau berani berkata:
Aku tidak menadjiskan diriku, Ba'al tidak
kubuntuti! Lihatlah perilakumu dilembah,

Yeremia 2.24–28
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akuilah apa jang telah kauperbuat, hai
unta betina tjepat, jang kian-kemari,
24 kuda belang jang sudah biasa
digurun. Didalam nafsunja ia ngap2
menghirup udara, siapakah akan
menahan metanja? Semua jang
mentjarinja, tak usah berdjerih-pajah,
dimasa kelaminnja ia didapati mereka.
25 Tahanilah kakimu dari djalan
kentjang, dan rongkonganmu dari
kehausan. Tetapi engkau berkata:
Mustahil, tidak! sebab aku kasih akan
jang asing, mereka itu hendak kubuntuti!
26 Seperti pentjuri ke-malu2an, bila ia
kedapatan demikianpun ber-malu2lah
orang dari keluarga Israil itu, jakni para
radja dan para pendjabat, para imam
dan nabi.
27 jang berkata kepada kaju:
"Bapakkulah engkau", dan kepada batu:
"Engkaulah jang memperanakkan daku".
Sebab tengkuk mereka dipalingkannja
kepadaKu dan bukan mukanja. Namun
diwaktu bentjananja kata mereka:
"Bangkitlah, selamatkanlah kami!"
28 Dimana gerangan dewata, jang telah
kaubuat bagimu, biarlah mereka bangkit,
kalau mereka dapat menjelamatkan
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dikau diwaktu bentjanamu! Sebab
dewa2mu, hai Juda, sama banjaknja
dengan djumlah kotamu.
29 Mengapa kamu bersengketa
denganKu? TerhadapKu kamu sekalian
kan sudah durhaka, itulah firman Jahwe.
30 Anak2mu telah Kupukul dengan
pertjuma, hadjaran tidak diterima
mereka. Para nabimu telah ditelan oleh
pedangmu, seperti oleh singa jang
mengerkah.
31 Hai angkatan, kamu sekalian,
perhatikanlah sabda Jahwe: Adakah Aku
ini gurun bagi Israil atau tanah kersang
baginja? Mengapa umatKu berkata:
Kami merontak, kami tidak datang lagi
kepadaMu?
32 Seorang dara melupakankah
perhiasannja, seorang mempelai
melupakankah embannja? Tapi Aku telah
dilupakan umatKu. selama hari jang
tidak terbilang.
33 Alangkah pandainja engkau
menemukan djalan untuk mentjari
tjinta asmara! Makanja kaubiasakan
tingkah-lakumu kepada kedurdjanaan.
34 Pula terdapat pada puntjamu darah
orang jang tidak bersalah. Bukannja

Yeremia 2.35–3.1
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ketika menetas rumah, mereka
kedapatan olehmu.
35 Namun engkau masih berkata: "Aku
tidak bersalah, Memang murkaNjapun
telah berbalik daripadaku!" Sungguh,
Aku hendak beperkara denganmu,
karena engkau berkata: "Aku tidak
berdosa".
36 Betapa sangat lengahnja engkau
mengubah haluan! Tapi karena Mesir
engkau akan ke-malu2an, seperti
engkau telah dipermalukan Asjur!
37 Djuga dari sana engkau akan keluar
dengan tangan diatas kepala. Sebab
jang mendjadi kepertjajaanmu ditolak
Jahwe dan engkau tak akan beruntung
dengannja.
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku: Djika seseorang
mentalaki isterinja, dan isterinja lalu
sudah pergi daripadanja serta mendjadi
isteri orang lain, akan rudjuk kembalikah
ia dengannja? Bukankah negeri ini telah
ditjemarkan sama sekali? Engkau kan
telah berdjinah dengan banjak teman,
dan engkau mau kembali lagi kepadaku?
-- itulah firman Jahwe. --
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matamu ke-djalan2
digurun dan lihatlah! Dimanakah engkau
tidak ditiduri? Duduk2 dipinggir djalan
engkau menunggu mereka, seperti
seorang Arab digurun. Negeri telah
kautjemarkan dengan djinah dan
kedurdjanaanmu.
3 Makanja embun djantannja ditahan,
hudjan musim semipun tak ada. Engkau
mempunjai dahi wanita pelatjur, engkau
enggan ke-sipu2an.
4 Bukankah ketika itupun engkau
menjebut Aku: "Bapaku, teman masa
mudakulah Engkau?
5 Akan berangkah Ia se-lama2nja,
senantiasa menaruh (murkaNja)?"
Demikianlah katamu sambil berbuat
durdjana sedapat2nja.
6 Jahwe bersabda kepadaku didjaman
radja Josjijahu: "Sudah kaulihatkah apa
jang diperbuat Israil, Si pengchianat? Ia
biasa pergi kesetiap gunung jang tinggi
dan dibawah setiap pohon jang rindang
dan disana ia berdjinah.
7 PikirKu: Sesudah memperbuat
kesemuanja itu, ia akan berbalik
kepadaKu. Tetapi ia tidak berbalik. Hal
itu dilihat Si Murtad Juda, saudarinja.

Yeremia 3.8–13
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bahwa djustru karena
Israil, Si pengchianat, bersundal,
Kautalaki dia dan Kuberi surat talak.
Tetapi Si Murtad, saudarinja Juda, tidak
kenal takut dan iapun pergi berdjinah.
9 Dengan djinahnja jang lantjang itu
ia mentjemarkan negeri. Ia bersundal
dengan batu dan kaju.
10 Dan dalam se-gala2nja itu saudarinja,
Si Murtad Juda, tidak berbalik kepadaKu
dengan segenap hati, tetapi pura2 sadja,
itulah firman Jahwe."
11 Dan Jahwe bersabda kepadaku:
"Israil, Si Pengchianat, tampak djudjur,
djika dibandingkan dengan Si Murtad,
Juda.
12 Pergilah dan serukanlah perkataan
ini kedjurusan utara, dan hendaklah
kaukatakan: Berbaliklah, hai Israil
Pengchianat, itulah firman Jahwe, Aku
tidak bermuram durdja kepadamu,
sebab berbelaskasihanlah Aku ini, itulah
firman Jahwe, Aku tidak meradang
se-lama2nja.
13 Hanja akuilah kesalahanmu, sebab
engkau telah mendurhaka kepada
Allahmu Jahwe; engkau telah membuka
djalan2mu bagi jang asing2, dibawah
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setiap pohon jang rindang, dan suaraKu
tak kamu dengarkan, itulah firman
Jahwe.
14 Pulanglah, hai anak2 jang murtad
-- itulah firman Jahwe -, sebab Aku ini
tuanmu. Aku akan mengambil kamu,
satu dari suatu kota dan dua dari suatu
marga, dan mendatangkan kamu ke
Sion.
15 Aku akan memberi kamu gembala2
menurut hatiKu. Mereka akan
menggembalakan kamu dengan
pengetahuan dan kearifan.
16 Apabila kamu sudah bertambah
banjak dan berbuah dinegeri, maka
pada djaman itu -- itulah firman Jahwe
-- orang tidak akan berkata lagi: Peti
perdjandjian Jahwe!, sebab (peti)
itu tidak lagi akan timbul dalam hati
seseorang djuapun; orang tidak akan
ingat lagi kepadanja atau mentjarinja
dan itu tidak akan dibuat lagi.
17 Pada waktu itu Jerusjalem akan
dinamakan "Tachta Jahwe". Kesana
akan berkumpullah segala bangsa
atas nama Jahwe dan mereka itu tak
akan berdjalan menurut ketegaran hati
durdjana mereka.
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masa itu keluarga Juda akan
pergi kepada keluarga Israil dan
ber-sama2 mereka lalu akan datang
dari negeri utara ketanah, jang telah
Kuanugerahkan kepada nenek-mojang
mereka akan milik-pusaka.
19 Aku telah berkata: Ah, betapa Aku
mau mengangkat engkau diantara para
putera dan memberikan negeri permai
kepadamu, milik-pusaka kebanggaan
diantara sekalian bangsa! KataKu: Aku
akan disebut Bapa oleh mereka dan
daripadaKu mereka tidak akan berbalik.
20 Memang, seperti seorang wanita
mendjadi tak-setia terhadap temannja
demikian mendjadi tak-setia kepadaKu
keluarga Israil, itulah firman Jahwe.
21 Suatu suara kedengaran di-djalan2
digurun, tangis dan permohonan bani
Israil, sebab telah bersesatlah djalan2
mereka, mereka telah melupakan Jahwe,
Allahnja.
22 Berbaliklah, hai anak2 jang murtad,
Aku akan menjembuhkan chianatmu.
"Lihatlah, kami datang kepadaMu, sebab
Engkaulah Jahwe, Allah kami!
23 Dengan sesungguhnja, dustalah
bukit2 (itu) (dan) keriuhan gunung-
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gemunung (itu). Dengan sesungguhnja,
pada Jahwe, Allah kita, (terletaklah)
keselamatan Israil.
24 Malu telah memakan pekerdjaan
nenek-mojang kita sedjak masa-muda
kita: domba, ternak serta putera-puteri
mereka.
25 Marilah kita berbaring dalam malu
kita, biar kita ditudungi tjertjaan kita!
Sebab terhadap Jahwe, Allah kita,
kita telah berdosa, kita dan nenekmojang kita sedjak masa-muda kita
sampai dewasa ini dan kita telah tidak
mendengarkan suara Jahwe, Allah kita."
1 Djika engkau mau berbalik, hai
Israil, itulah firman Jahwe, kepadaKu
hendaklah berbalik! Djika kenadjisanmu
kaudjauhkan daripadaKu, tidak usahlah
engkau lari (dari depanKu).
2 Hendaklah engkau bersumpah dengan
benar, djudjur dan lurus; demi hidup
Jahwe, maka bangsa2 akan saling
memberkati denganmu serta berbangga
atasmu.
3 Sebab demikianlah Jahwe bersabda
kepada orang2 Juda dan kepada
Jerusjalem: Bukalah bagimu tanah jang

4
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baru, djangan menabur di-tengah2
duri2.
4 Sunatkanlah dirimu untuk Jahwe
dan djauhkanlah kulup hatimu, hai
orang2 Juda dan penduduk Jerusjalem,
supaja amarahKu djangan memarak
seperti api dan ber-kobar2 dengan tak
terpadamkan, oleh karena kedurdjanaan
tingkah-lakumu.
5 Beritahukanlah di Juda,
perdengarkanlah di Jerusjalem,
tiuplah tanduk dinegeri, serukanlah
dengan se-kuat2nja dan katakanlah:
"Ajuh, berkumpul! Marilah kita pergi
ke-kota2 berbenteng!
6 Angkatlah tjogan kedjurusan Sion!
Berlepas diri, djangan berhenti!" Sebab
dari utara Kudatangkan bentjana,
keruntuhan besar.
7 Seekor singa muntjul dari hutan, si
perusak bangsa sudah berangkat, ia
keluar dari tempatnja untuk membuat
negerimu mendjadi lengang; kota2mu
mendjadi puing, tanpa penduduk.
8 Karena itu bersabuklah karung,
merataplah dan mengaduhlah, sebab
dari kita tidak berbalik pidjar murka
Jahwe.
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akan terdjadilah pada hari
itu -- itulah firman Jahwe -- akan
tjabarlah hati para radja maupun para
pendjabat. Ter-tjengang2lah para imam,
terperandjatlah para nabi.
10 Dan orang akan berkata: "Aduh,
Tuhan Jahwe, sungguh, amat Kautipu
bangsa ini serta Jerusjalem dengan
berkata: Damai akan ada padamu,
padahal njawa diantjam pedang".
11 Pada waktu itu akan dikatakan
kepada bangsa ini serta Jerusjalem:
Angin jang menggeranjam dari djalan2
digurun datang kedjurusan puteri
bangsaKu. -- Bukannja untuk menampi
atau membersihkan -12 Angin jang kutuk isinja datang atas
perintahKu. Sekarang Aku sendiri akan
mendjatuhkan putusan atas mereka!
13 Lihatlah, laksana awan ia naik,
bagaikan badailah kereta2nja, lebih
tjepat dari radjawali kuda2nja. Tjelakalah
kita, kita dibasmi!
14 Tjutjilah hatimu dari jang durdjana,
hai Jerusjalem, agar engkau selamat.
Berapa lama lagi rantjangan2 jang
djahat menginap didalam hatimu?
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kabarnja diberitahukan
mulai di Dan, dan warta jang buruk
diperdengarkan mulai dipegunungan
Efraim.
16 Kabarkanlah itu ke Binjamin
perdengarkanlah ke Jerusjalem! Musuh
tiba dari negeri djauh dan meneriakkan
pekik perdjuangan terhadap kota2 Juda.
17 Laksana pendjaga ladang mereka
mengelilinginja, sebab kepadaKulah
mereka mendurhaka -- itulah firman
Jahwe.
18 Itu diperbuat padamu oleh langkahlaku serta pekerdjaanmu; itulah
kemalanganmu, betapa pahitnja, betapa
hatimu disakitinja!
19 Batinku, batinku, betapa
mengedjutkan daku! Aduh, dinding2
hatiku, ber-debar2lah djantungku!
Berdiam diri aku tak dapat, sebab
kudengar bunji tanduk, pekik
perdjuangan.
20 Keruntuhan demi keruntuhan
dilaporkan, sebab seluruh negeri sudah
dibasmi. Tiba2 kemah2ku dibasmi,
dalam sekedjap mata tenda2 pelindung.
21 Sampai bilamana tjogan mesti
kulihat, mesti kudengar bunji tanduk?
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Sebab bodohlah umatKu, Aku
tidak dikenali mereka, anak2 bodohlah
mereka, kearifan tak ada padanja.
Tjekatan mereka untuk berdjahat, tapi
berbuat baik mereka tak tahu.
23 Bumi kulihat: tampaklah sunji sepi;
dan langit: tjahajanja tak ada.
24 Gunung-gemunung kulihat:
tampaklah gemetar; bergetarlah
sekalian bukit.
25 Kulihat: tampaklah tak ada
seorangpun djua; segala unggas diudara
telah melarikan diri.
26 Kulihat: tampaklah tanaman2
mendjadi padang gurun, robohlah segala
kotanja, dihadapan Jahwe, dihadapan
pidjar murkaNja.
27 Sebab demikianlah Jahwe bersabda:
Dilengangkanlah segenap negeri,
seluruhnja akan Kubuat begitu.
28 Makanja bumi akan berkabung, dan
langit diatas mendjadi muram! Sebab
Aku telah bersabda serta berniat, tak
akan Aku sesal atau membaliki lagi.
29 Terhadap pekik: "Orang berkuda
serta pembusur", seluruh negeri
melarikan diri. Kedalam semak belukar
mereka menjusup, menaiki wadas;
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setiap kota ditinggalkan, tiada penduduk
lagi didalamnja, seorangpun tidak.
30 Adapun engkau, hendak kauperbuat
apa? Sekalipun engkau berpakaian
kirmizi, sekalipun engkau berhiaskan
emas, sekalipun engkau memperbesar
matamu dengan palit, pertjuma sadja
engkau bersolek. Engkau dihina buah2
hatimu; njawamu jang ditjari mereka.
31 Sebab kudengar suara seperti suara
wanita bersalin, rintihan bagaikan
rintihan orang jang baru melahirkan
anak sulungnja, jaitu teriakan puteri
Sion jang ngungap dan membentangkan
tapak2nja: "Tjelakalah aku, ambruklah
aku dihadapan para pembunuh".
1 Beredarlah di-djalan2 Jerusjalem,
lihatlah dan ketahuilah, tjarilah
di-lapangan2nja, apa kamu dapati
seorang orang, jang menepati hukum
dan mentjari kebenaran: maka kota
akan Kuampuni.
2 Tetapi bila mereka berkata: "Demi
hidup Jahwe", sesungguhnja mereka
bersumpah dusta.
3 (5-3a) Jahwe, bukankah mataMu mau
melihat kebenaran? (5-3b) Engkau telah
memukul, tapi mereka tidak merasa,

5
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mereka telah Kaubasmi, tapi mereka
menolak hadjaran. Lebih keras dari batu
karang telah dibuat mereka mukanja,
berbalik mereka enggan.
4 Maka pikirku: "Memang hanja rakjat
djelata, jang bodoh lakunja, sebab
mereka tidak tahu akan djalan Jahwe,
akan hukum Allah mereka.
5 Aku hendak pergi kepada kaum
pembesar dan berbitjara dengan
mereka, sebab mereka itu tahu akan
djalan Jahwe dan akan hukum Allah
mereka". Tetapi merekapun ber-sama2
mematahkan kuk dan memutuskan
ikatan2.
6 Makanja oleh singa dari hutan
mereka ditjampakkan, dibasmi oleh zib
dari padang kersang; harimau buluh
mengintjar dekat kota2 mereka. Setiap
orang jang keluar dari sana di-tjabik2,
sebab banjaklah pelanggaran mereka,
hebatlah penjelewengannja.
7 Mana boleh Aku mengampuni kamu?
Anak2mu telah meninggalkan Daku
dengan bersumpah demi jang bukan
ilah. Aku mengenjangkan mereka dan
mereka lalu bersundal, mereka tinggal
disekeliling rumah pelatjur.
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djantan jang gasang dan
gangsang mereka itu, masing2
meringkik dibelakang isteri sesamanja.
9 Tidak akan bolehkah Aku menghukum
kesemuanja itu, -- itulah firman Jahwe
-- dan kepada bangsa matjam ini tidak
bolehkah Aku membalas dendam?
10 Naikilah tembok tumpuannja,
rusakkanlah! Buatlah begitu sama
sekali! Potonglah sulur2nja, sebab
bukanlah milik Jahwe!
11 Sebab mereka sangat mentjedera
terhadapKu, jaitu keluarga Israil, itulah
firman Jahwe.
12 Mereka telah mengingkari Jahwe,
kata mereka: "Bukan begitu, tiada
bentjana akan mendatangi diri kita,
pedang dan kelaparan tidak akan kita
lihat.
13 (5-13a) Para nabi, angin belaka,
sabda tiada pada mereka". (5-13b)
Beginilah djadinja dengan mereka:
14 Dari sebab itu, demikianlah sabda
Jahwe. Allah Balatentara: (5-14b) Karena
kamu telah berkata demikian, maka
sesungguhnja, sabdaKu Kudjadikan
api didalam mulutmu, dan bangsa ini
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mendjadi kajunja, jang dimakan habis
olehnja.
15 Sesungguhnja, akan Kudatangkan
kepadamu suatu bangsa dari kedjauhan,
hai keluarga Israil, itulah firman Jahwe,
bangsa jang awet, bangsa dari masa
sediakala, bangsa jang bahasanja
tak kaukenal, jang tidak kaumengerti
logatnja.
16 Bumbungnja laksana kubur jang
nganga, gagah-perkasa semua.
17 Itu akan makan habis panen serta
rotimu, itu akan makan habis puteraputerimu, itu akan makan habis domba
serta sapimu, itu akan makan habis
pokok anggur dan pohon aramu, itu
akan memunahkan kota2 berbenteng
jang kamu menaruh pertjaja padanja.
18 Bahkan pada masa itupun -- itulah
firman Jahwe -- Aku tidak akan membuat
engkau seluruhnja djadi begitu.
19 Apabila mereka berkata: "Mengapa
Jahwe Allah kita, telah memperbuat
kesemuanja itu pada kita?" hendaklah
engkau berkata kepada mereka:
"Sebagaimana kamu telah meninggalkan
Daku dan lalu berbakti kepada dewa2
asing dinegerimu, demikianpun kamu
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mesti menghamba kepada orang2 asing
dinegeri jang bukan milikmu.
20 Beritahukanlah ditengah keluarga
Jakub, dan perdengarkanlah di Juda:
21 Dengarlah itu, hai bangsa jang bodoh
dan tidak berakal -- mereka punja mata,
tapi tidak melihat, punja telinga, tapi
tidak mendengar!
22 Tidakkah kamu takut kepadaKu? -itulah firman Jahwe -- tidak bergentarkah
kamu dihadapanKu? Aku, jang menaruh
pasir mendjadi batas bagi laut, suatu
tambak abadi, jang tak dapat dilewatinja.
Sekalipun (laut) ber-gulung2, ia tidaklah
mampu, sekalipun ombak2nja bergelora,
melewatinja tidak akan.
23 Tetapi bangsa ini mempunjai hati jang
durhaka lagi tegar; mereka berdjauh
dan lalu pergi,
24 dan tidak berkata didalam hatinja:
"Mari kita takut kepada Jahwe, Allah
kita, jang memberi kita hudjan, hudjan
musim rontok maupun hudjan musim
semi pada waktunja lagi mendjamin
pekan2 tetap untuk menuai".
25 Kesalahan2mu telah mentjegahnja,
dosa2mu telah menahan jang baik
daripadamu.
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diantara umatKu terdapatlah
pendjahat, jang menjirat djaring; seperti
pemikat mereka memasang djebak,
insanlah jang ditangkap mereka.
27 Seperti sangkar penuh dengan
burung demikianpun rumah mereka
penuh penipuan. Makanja mereka
mendjadi orang besar lagi kaja;
28 begap dan gendutlah mereka dan
lagi melimpahkan hal jang durdjana.
Mereka tidak membela perkara, perkara
jatim-piatu, sehingga mereka diberi
hak, dan hak kaum miskin tidak
dipertahankan mereka.
29 Dan hal2 itu tidakkah akan Kuhukum?
-- itulah firman Jahwe -- kepada bangsa
matjam ini tidak akan Kubalas dendam?
30 Hal2 jang mendahsjatkan dan
mengerikan terdjadi dinegeri ini.
31 Para nabi bernubuat demi Si
Pendusta, dan atas wewenangnja
sendiri para imam mengadjar. Dan
itu disukai oleh umatKu! Apakah
hendak kauperbuat, apabila sampai
kesudahannja?
1 Berlepas diri dari Jerusjalem,
hai bani Binjamin! Tiuplah tanduk
di Tekoa, naikkanlah isjarat asap
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diatas Bet-ha-Kerem! Sebab bentjana
mengantjam dari utara, keruntuhan
besar.
2 Si djelita dan mandja hendak
Kuperdiamkan, jaitu puteri Sion.
3 Kepadanja datanglah gembala2
bersama dengan kawanan. Berkeliling
dipasanglah kemah terhadapnja dan
masing2 merumput bagiannja.
4 Maklumkanlah perang sutji lawan
dia! "Ajuh, kita madju ditengah hari!
Tjelakalah kita, hari sudah melajang,
bajang2 petangpun sudah memandjang.
5 Ajuh, kita madju dimalam hari, kita
rusakkan benteng2nja".
6 Sebab demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Tebanglah pohon2nja,
pasanglah perkubuan terhadap
Jerusjalem! Inilah kota jang sudah
terbukti: seluruhnja penindasan didalam
batinnja.
7 Seperti sumur membualkan
airnja, demikianpun ia membualkan
kedurdjanaannja. Didalamnja
kedengaranlah perkosaan dan aniaja;
dihadapan hadiratKu selalu siksa dan
luka.
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Jerusjalem, biarkanlah dirimu
diperingatkan, agar Aku djangan
membelakangkan dikau, agar Aku
djangan membuat engkau mendjadi
lengang, mendjadi negeri tanpa
penduduk.
9 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Pungutlah petikan susulan
pada sisa Israil seperti pada pokok
anggur; rabalah dengan tanganmu.
seperti pemetik pada ranting2.
10 Dengan siapa mesti aku berbitjara,
kepada siapa akan kuberitahukan, agar
mereka dengarkan? Sesungguhnja,
telinga mereka berkulup, mereka tak
mampu mengindahkan. Sungguh2,
sabda Jahwe mendjadi olokan mereka
mereka tidak menjukainja.
11 Aku penuh dengan amarah Jahwe,
aku ber-pajah2 untuk menahannja.
-- Tjurahkanlah itu atas kanak2
didjalan, atas kalangan kaum remadja
bersama. Memang, prija maupun
wanita ditangkap, aki2 dan jang landjut
umurnja.
12 Rumah2 mereka akan beralih kepada
orang lain, ladang2 dan isteri mereka
sekaligus. Sebab Aku mengedangkan
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tanganKu kepada penduduk negeri,
itulah firman Jahwe.
13 Sebab mulai dari jang ketjil sampai
jang besar, semua mengedjar hanja
untungnja sendiri; mulai dari nabi
sampai dengan imam, mereka semua
melakukan penipuan.
14 Keruntuhan umatKu mereka tjoba
pulihkan setjara serampangan dengan
berkata: "Selamat! "Selamat!" tapi tidak
ada selamat.
15 Seharusnja mereka bermalu, sebab
kengerian diperbuatnja, tapi mereka
tidak merasa malu, dan mereka tidak
tahu akan bera. Makanja mereka akan
rebah diantara orang2 jang rebah; pada
waktu Aku mengundjungi mereka, akan
tersandunglah mereka, itulah sabda
Jahwe.
16 Demikianlah Jahwe bersabda:
Berdirilah di-djalan2 dan lihatlah,
tanjailah lorong2 sediakala! Dimanakah
gerangan djalan jang membahagiakan
itu? Tempuhlah itu, lalu kamu akan
mendapat peristirahatan bagi dirimu.
Tapi sahut mereka: "Kami tidak
menempuhnja".
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kamu telah Kuangkat pengawas:
"Dengarkanlah bunji tanduk"! Tapi sahut
mereka: "Kami tidak mendengarkan!"
18 Karena itu dengarlah, hai sekalian
bangsa, ketahuilah, hai himpunan, apa
jang terdjadi diantara mereka;
19 dengarkanlah, hai bumi: lihatlah,
atas bangsa ini Kudatangkan bentjana,
hasil rantjangan2 mereka sendiri. Sebab
sabdaKu tidak diindahkan mereka,
TauratKupun telah ditolaknja.
20 Apa gunanja bagiKu ukupan jang
didatangkan dari Sjeba dan deringu
wangi dari negeri djauh? Kurban2
bakarmu tidak diperkenan, dan kurban
sembelihan tidak Kusukai.
21 Dari sebab itu -- demikianlah Jahwe
bersabda: Sesungguhnja, Aku akan
memasang terhadap bangsa ini suatu
aral, tempat akan tersandung bapak dan
anak serentak; tetangga serta teman
akan binasa.
22 Demikianlah Jahwe bersabda:
Sesungguhnja, suatu bangsa datang
dari negeri utara dari udjung2 bumi
bergeraklah bangsa besar.
23 Busur dan lembing dipegangnja,
kedjamlah mereka dan tidak berkasihan,
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Bagaikan laut jang gelora suara mereka;
mereka menunggang kuda, setiap orang
siap akan pertempuran lawanmu, hai
puteri Sion.
24 "Kita telah mendengar kabarnja,
tangan kita mendjadi lemas, kehimpitan
memegang diri kita, sakit seperti
kesakitan wanita bersalin.
25 Djangan keluar keladang, djangan
berdjalan didjalan! Sebab pedang seteru
ada disana, kedahsjatan berkeliling!"
26 Puteri bangsaku, bersabuklah
karung, dan bergulinglah didalam debu;
berkabunglah seperti atas anak jang
tunggal, ratapan jang pahit. Sebab
dengan tidak tersangka datanglah si
pembasmi atas kita.
27 Aku telah mendjadikan dikau
pengudji diantara umatKu. Engkau kan
tahu serta mengudji djalan2 mereka.
28 Semua kan durhaka, menjiarkan
umpatan,busuklah semua!
29 Embusan ter-engah2 supaja timah
hitam dimakan habis oleh api. Dengan
pertjuma si pembesut membesut, kaum
durdjana tidak tersisihkan.
30 Mereka disebut "Perak tolakan",
sebab mereka ditolak Jahwe.
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jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia.
2 Berdirilah dipintugerbang Rumah
Jahwe. Serukanlah disana sabda ini dan
berkatalah: "Dengarlah sabda Jahwe, hai
seluruh Juda, jang masuk pintugerbang2
ini untuk bersembah-sudjud kepada
Jahwe!
3 Demikianlah Jahwe Balatentara, Allah
Israil bersabda: Perbaikilah langkahlakumu, nistjaja Aku akan membuat
kamu diam ditempat ini dengan tetap.
4 Djanganlah kamu menaruh pertjaja
pada sembojan jang berdusta ini: 'Bait
Jahwe, bait Jahwe, bait Jahwe, itulah
dia!
5 Hanja djika kamu sungguh2
memperbaiki langkah-lakumu, djika
kamu sungguh2 menepati hukum satu
sama lain,
6 tidak menindas perantau, jatim-piatu
dan djanda, tidak menumpahkan darah
jang tak bersalah ditempat ini dan
tidak membuntuti dewa2 lain akan
bentjanamu,
7 maka Aku akan membuat kamu diam
ditempat ini dengan tetap, dinegeri jang
telah Kuanugerahkan kepada nenek-
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mojangmu, sedjak masa sediakala dan
sampai se-lama2nja.
8 Tetapi kamu menaruh pertjaja pada
kata2 dusta, tanpa faedah apapun.
9 Apa? Mentjuri, membunuh, bersundal,
bersumpah dusta, membakar dupa
kepada Ba'al, membuntuti dewa2 lain,
jang tidak kamu kenal,
10 dan lalu kamu berdiri dihadapan
hadiratKu didalam rumah, jang atasnja
namaKu diserukan itu, serta berkata:
"Kami terlepas"? Untuk kemudian
memperbuat segala kengerian itu lagi!
11 Adakah rumah, jang atasnja namaKu
telah diserukan ini, sudah mendjadi
gua penjamun menurut pandanganmu?
Djuga Aku, jah Aku telah melihat itu -itulah firman Jahwe.
12 Sebab, pergilah ke tempat-tinggalKu
di Sjilo, dimana Aku mula2 diam,
dan lihatlah apa jang telah Kuperbuat
dengannja oleh karena kedurdjanaan
umatKu Israil.
13 Nah, karena kamu telah memperbuat
semua pekerdjaan itu djuga, -- itulah
firman Jahwe -- meskipun Aku terus
menerus bersabda kepadamu dengan
tidak kamu dengarkan, dan meskipun
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Aku memanggil kamu dengan tidak
kamu djawab,
14 maka apa jang telah Kuperbuat
dengan Sjilo, akan Kuperbuat pula
dengan rumah, jang atasnja namaKu
telah diserukan dan jang kamu pertjajai
itu, dan lagi dengan tempat jang telah
Kuanugerahkan kepadamu serta kepada
nenek-mojangmu.
15 Aku akan membuang kamu dari
hadapan hadiratKu, sebagaimana Aku
telah membuang segala saudaramu,
seluruh keturunan Efraim.
16 Adapun engkau sendiri, djanganlah
berdoa untuk bangsa ini dan djanganlah
memandjatkan seruan dan doa
demi untuk mereka. Djanganlah
mendesak Aku, sebab Aku tidak akan
mendengarkan dikau.
17 Tidakkah kaulihat apa jang mereka
perbuat di-kota2 Juda dan di-djalan2
Jerusjalem?
18 Anak2 memungut kaju bakar, bapak2
menjalakan api dan wanita2 me-remas2
adonan untuk membuat semah bagi Ratu
Langit. Mereka menuangkan kurban2
tuangan kepada dewa2 lain untuk
menantang Aku.
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adakah Aku ini jang ditantang
mereka? -- itulah firman Jahwe.
Bukankah malahan mereka menantang
dirinja, membuat malunja sendiri?
20 Karena itu -- demikian Tuhan Jahwe
bersabda: MurkaKu dan amarahKu
tertjurah atas tempat ini, atas manusia
dan hewan, atas pepohonan diladang
dan atas hasil bumi. Kesemuanja itu
menunu dan takkan terpadamkan.
21 Demikianlah Jahwe Balatentara, Allah
Israil, bersabda: Tambahkanlah kurban
bakarmu pada kurban sembelihanmu
dan makanlah dagingnja!
22 Sebab Aku tidak berbitjara dengan
nenek-mojangmu atau memberikan
perintah kepada mereka perihal kurban
bakar dan kurban sembelihan, ketika
mereka Kuhantar keluar dari negeri
Mesir,
23 melainkan, inilah pesan jang telah
Kuberikan kepada mereka: Dengarlah
suaraKu, maka Aku akan mendjadi
Allahmu dan kamu akan mendjadi
umatKu. Berdjalanlah disegala djalan,
jang Kuperintahkan kepadamu, supaja
baik djadinja dengan kamu.
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mereka tidak mendengarkan
atau mentjondongkan telinganja,
melainkan mereka menuruti rentjana
mereka sendiri menurut ketegaran
hati durdjananja. Mereka memalingkan
punggung mereka dan bukan mukanja
25 semendjak hari nenek-mojangmu
keluar dari negeri Mesir sampai dewasa
ini. Padahal Aku senantiasa terusmenerus mengutus segala hambaKu,
para nabi, kepada kamu.
26 Tetapi mereka tidak mendengarkan
Daku atau mentjondongkan telinganja.
Bertegang leherlah mereka itu dan lebih
durdjana daripada nenek-mojangnja.
27 Djika engkau mengatakan segala
perkataan ini kepada mereka, maka
mereka tak akan mendengarkan dikau;
djikalau engkau memanggil mereka,
maka mereka tak akan mendjawab.
28 Djadi, katakanlah kepada mereka itu:
Inilah bangsa, jang tidak mendengarkan
suara Jahwe, Allahnja, dan tidak
menerima baik adjaran. Lenjaplah
kebenaran, terhapuslah itu dari mulut
mereka.
29 Tjukurlah rambutmu dan buanglah
itu! Angkatlah lagu ratap di-djalan2
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digurun, sebab Jahwe sudah menolak
dan meninggalkan angkatan jang kena
berangNja.
30 "Sebab bani Juda telah memperbuat
apa jang durdjana dalam pandanganKu
-- itulah firman Jahwe. Didalam rumah,
jang atasnja namaKu telah diserukan itu,
telah mereka tempatkan kenadjisan2
mereka guna mentjemarkannja.
31 Mereka telah membangun bukit2
angkar, Tofet dilembah Ben-Hinom,
untuk membakar putera-puteri mereka
dalam api, hal mana tidak Kuperintahkan
dan tidak timbul dalam hatiKu.
32 Dari sebab itu sungguh2 hari2 akan
datang -- itulah firman Jahwe -- tempat
itu tidak akan disebut lagi "Tofet dan
lembah Ben-Hinom", melainkan "Lembah
Pembunuhan" dan orang akan mengubur
di Tofet karena kekurangan tempat.
33 Dan majat2 bangsa ini akan
mendjadi makan unggas diudara dan
binatang2 dibumi, dengan tak ada jang
menghalaukannja.
34 Dan Aku akan menghentikan dikota2 Juda dan di-djalan2 Jerusjalem
tempik-sorak dan pekik-gembira, suara
mempelai laki2 dan suara mempelai
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perempuan, sebab tanah itu akan
mendjadi suatu kemusnahan.
1 Pada waktu itu -- itulah firman
Jahwe -- tulang2 para radja Juda
serta para pendjabat, tulang2 para imam
serta para nabi dan penduduk Jerusjalem
akan dikeluarkan dari kubur mereka
2 dan dihamparkan didepan matahari,
bulan serta segenap balatentara langit,
didepan dewa2 jang mereka sukai dan
mereka pudja, jang mereka buntuti,
mereka tjari dan mereka sembah.
Itu tidak akan dikumpulkan atau
dikuburkan, melainkan akan mendjadi
pupuk ditanah.
3 Dan mati akan dipilih atas hidup
oleh seluruh sisa, jang masih tersisa
dari bangsa jang durdjana itu, disegala
tempat, kemana mereka Kuhalaukan,
itulah firman Jahwe Balatentara."
4 Dan hendaklah kaukatakan kepada
mereka: Demikianlah Jahwe bersabda:
"Adakah orang djatuh dan lalu tidak
bangkit kembali? Adakah orang tersesat
dan lalu tidak berbalik?
5 Mengapa bangsa ini segan dan
Jerusjalem itu penjelewengan tetap?
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Mereka berteguh pada penipuan, mereka
enggan berbalik".
6 Aku mengindahkan dan mendengar:
Tidak semestinjalah bitjara mereka.
Kedurdjanaannja tidak disesali oleh
seorangpun djua dengan berkata:
"Apakah telah kuperbuat?" Semua
berpaling dengan berlari, laksana
kuda jang menjerbukan diri kedalam
pertempuran.
7 Bahkan burung bangaupun diudara
mengenal musim2nja; burung tekukur,
burung lajang2 dan burung djendjang
memelihara musim pulang-perginja.
Tetapi bangsaku tidak mengenal hukum
Jahwe.
8 Bagaimana kamu dapat berkata:
"Kami kan bidjak, pada kami ada
Taurat Jahwe?" Tentunja, itu diperbuat
mendjadi dusta oleh kalam pendusta
para katib!
9 Para bidjak bermalu, tjemas lagi
tertangkap. Sungguh, sabda Jahwe telah
ditolak mereka; lalu kebidjaksanaan
apakah masih pada mereka?
10 Makanja isterinja akan Kuberikan
kepada orang lain, dan ladang mereka
kepada para perebut. Mulai dari

Yeremia 8.11–14

39

jang ketjil sampai jang besar, semua
mengedjar hanja untungnja sendiri;
mulai dari nabi sampai imam, mereka
semua melakukan penipuan.
11 Keruntuhan puteri umatKu mereka
tjoba pulihkan setjara serampangan
dengan berkata: Selamat! Selamat! tapi
tidak ada selamat.
12 Seharusnja mereka bermalu, sebab
kengerian diperbuatnja. Tapi mereka
tidak merasa malu, dan mereka tidak
tahu akan bera. Makanja mereka akan
rebah diantara orang2 jang rebah, pada
waktu Aku mengundjungi mereka, akan
tersandunglah mereka, itulah firman
Jahwe.
13 Aku hendak mengadakan pemetikan
pada mereka -- itulah firman Jahwe -tapi tak ada buah pada pokok anggur
maupun ara pada pohonnja; malah
dedaunnja laju-lajuan.
14 "Mengapa kita tinggal duduk sadja!
Berkumpullah! Marilah kita pergi
ke-kota2 berbenteng untuk binasa
disana, sebab Jahwe, Allah kita, telah
membinasakan kita sebab kita telah
berdosa terhadap Jahwe.
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berharap akan selamat, tapi
tidak ada sesuatu jang baik; dan akan
waktu kesembuhan, tapi lihatlah:
kekedjutan.
16 Terdengarlah bunji dari Dan, ringkik
kuda2nja; karena dengus kuda2
djantannja, seluruh bumi gempa.
Mereka datang memakan negeri serta
seluruh isinja, kota bersama dengan
penduduknja.
17 Sesungguhnja, Aku mengirim
kepadamu, ular2 beludak, dan tiada
penawaran terhadapnja; dan kamu akan
dipagut olehnja -- itulah firman Jahwe -18 dan itu tak tersembuhkan. Perasaian
meresap diriku, sakitlah hatiku.
19 Dengarlah djeritan puteri bangsaku,
itu naik seluasnja negeri: "Tidak ada di
Sionkah Jahwe, tidak ada didalamnja
Radjanja?" -- Mengapa mereka
menantang Aku dengan berhala2nja,
dengan ke-sia2an jang asing itu? -20 Panen sudah berlalu, musim panas
sudah berachir, dan belum djuga kita
selamat.
21 Karena keruntuhan puteri bangsaku,
akupun runtuh, aku berkabung, aku
dipegang kedahsjatan.
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ada lagi borehkah di Gile'ad,
tidak ada tabibkah disana? Betul,
mengapa gerangan tidak madjulah
penjembuhan puteri bangsaku?
1 (8-23) Ah, sekiranja kepalaku air
adanja dan mataku sumber air mata!
Nistjaja siang dan malam aku akan
menangisi orang2 jang gugur dari puteri
bangsaku.
2 (9-1) Siapakah akan memberi aku
digurun suatu tumpangan, agar dapat
kutinggalkan puteri bangsaku serta
pergi daripadanja? Sebab mereka semua
orang sundal belaka, segerombolan
pentjedera
3 (9-2) Bagaikan busur lidah
diregangkannja, dusta dan ketidaksetiaanlah jang berkuasa dinegeri.
Dari kedurdjanaan jang satu mereka
beralih kepada jang lain tapi Aku tidak
dikenalinja -- itulah firman Jahwe -4 (9-3) Awaslah, masing2 terhadap
sesamanja, djangan menaruh pertjaja
pada saudara manapun djua, sebab
seperti Jakub setiap saudara mengetjoh,
setiap kawan mengumpat.
5 (9-4) Setiap orang mempermainkan
saudaranja dan mereka tidak berkata
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benar; lidah dibiasakannja akan
berdusta, mereka bersalah, terlalu pajah
6 (9-5) untuk berbalik. Tindasan demi
tindasan, penipuan demi penipuan!
Mereka enggan mengenal Aku -- itulah
firman Jahwe -7 (9-6) Makanja demikianlah Jahwe
Balatentara bersabda: "Sesungguhnja,
Aku hendak membesut serta mengudji
mereka. Tetapi bagaimana Aku mesti
berbuat terhadap puteri umatKu?
8 (9-7) Lidah mereka merupakan anak
dari panah kentjang, penipuan diutjap
mulutnja. Orang mengutjap salam
kepada sesamanja, tapi dalam hatinja
memasang pengadangan.
9 (9-8) Tidakkah akan Kukundjungi
mereka karena kesemuanja itu, itulah
firman Jahwe, tidakkah akan Kubalas
dendam kepada bangsa matjam ini?"
10 (9-9) Angkatlah tangis dan
ratap dipegunungan dan lagu ratap
dipenggembalaan gurun. Sebab
segalanja sudah dibakar, tidak ada
jang melintasinja, embik kawanan tidak
terdengar lagi. Mulai dari unggas diudara
sampai ke margasatwa, semua dengan
lari sudah pergi.
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Maka Aku akan membuat
Jerusjalem mendjadi timbunan puing,
djerumun serigala; kota2 Juda akan
Kudjadikan lengang, tanpa penduduk.
12 (9-11) Siapakah orang bidjak, jang
memahami hal2 itu dan kepada siapa
mulut Jahwe telah bersabda untuk
memberitahu: "Mengapa negeri itu
sampai binasa, dihangus seperti gurun,
jang tidak dilintasi orang?"
13 (9-12) Maka Jahwe bersabda:
"Karena mereka telah meninggalkan
TauratKu, jang telah Kutaruh
dihadapan mereka. Mereka sudah
tidak mendengarkan suaraKu dan tidak
menurutinja.
14 (9-13) Tetapi mereka berdjalan
menurut ketegaran hati mereka,
membuntuti Ba'al2, jang diperkenalkan
oleh nenek-mojang mereka kepadanja.
15 (9-14) Dari sebab itu -- demikianlah
Jahwe Balatentara, Allah Israil bersabda:
Sungguh, Aku akan memberi mereka,
jakni bangsa ini, makan hia dan minum
air berbisa.
16 (9-15) Aku akan mentjerai-beraikan
mereka diantara pelbagai bangsa, jang
tidak dikenal oleh mereka maupun
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oleh nenek-mojang mereka. Aku akan
menjusulkan pedang kepada mereka,
sampai Aku melenjapkan mereka".
17 (9-16) (Demikianlah Jahwe
Balatentara bersabda:) Perhatikanlah,
panggillah wanita2 peratap, supaja
mereka datang; kirimlah pesan kepada
wanita2 jang mahir, supaja mereka
datang
18 (9-17) dengan segera, lalu
membawakan lagu ratap atas kita. Biar
mata kita bertjutjuran airmata dan bulu
mata kita mengalirkan air.
19 (9-18) Sebab dari Sion didengar
ratap: "Betapa kita binasa, sangat
dipermalukan; negeri ini mesti kita
tinggalkan, kita dibuang dari kediaman
kita."
20 (9-19) Sebab, hai wanita2,
dengarlah sabda Jahwe, biarlah
telingamu menangkap sabda mulutNja:
Adjarkanlah kepada puteri2mu lagu
ratap, dan ratap satu sama lain.
21 (9-20) Sebab maut memandjat
djendela2, benteng2 kita dimasukinja
untuk menumpas kanak2 dari djalan,
kaum remadja dari lapangan.
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Majat orang2 menggeletak
seperti pupuk dipermukaan ladang,
laksana gedeng dibelakang si penuai dan
tidak ada jang mengumpulkannja.
23 (9-22) Demikianlah Jahwe bersabda:
Djanganlah orang bidjak membanggakan
kebidjaksanaannja, djanganlah
orang perkasa membanggakan
keperkasaannja, djanganlah orang jang
kaja membanggakan kekajaannja!
24 (9-23) Tetapi hendaklah orang jang
mau berbangga, membanggakan hal ini:
bahwasanja ia memahami dan mengenal
Aku. Sebab Aku, Jahwe memelihara
kerelaan, hukum dan kedjudjuran
dibumi; sebab pada itulah Aku berkenan,
itulah firman Jahwe.
25 (9-24) Sungguh, hari2 akan datang
-- itulah firman Jahwe -- Aku akan
mengundjungi semua orang jang
bersunat kulupnja sadja:
26 (9-25) Mesir, Juda, Edom dan bani
'Amon; Moab dan semua jang mentjukur
pelipisnja dan diam digurun. Sebab
segala bangsa kafir berkulup, tapi
seluruh keluarga Israil berkulup hatinja!
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sabda, jang
disabdakan Jahwe kepadamu, hai
keluarga Israil.
2 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Djangan membiasakan diri dengan
tjara hidup kaum kafir, djangan tjemas
terhadap tanda2 dilangit, oleh karena
kaum kafir tjemas terhadapnja,
3 sebab adat-istiadat kaum2 ke-sia2an
belaka. Itu kan hanja kaju dari hutan
jang ditebang, buatan tangan tukang
dengan kampaknja.
4 Itu dihias dengan emas lagi perak,
dilekatkan dengan pasak dan martil,
supaja djangan bergojang.
5 Seperti penggera diladang mentimun
merekapun tidak dapat bitjara. Mereka
mesti diangkut, sebab melangkah
mereka tak dapat. Djangan takut
kepadanja, sebab mereka tidak dapat
berbuat djahat, dan berbuat baikpun
mereka tak sanggup."
6 Tidak ada jang sama denganMu,
Jahwe, besarlah Engkau. Besarlah
namaMu jang perkasa.
7 Siapakah tidak takut kepadaMu,
Radja sekalian bangsa, sebab sudah
semestinjalah itu terhadapMu. Karena
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di-tengah2 para bidjak kaum kafir dan
segala keradjaan mereka, tidak ada jang
sama denganMu.
8 Barang jang sama dibakar mereka
dan djuga mereka pertjaja padanja,
sia2lah nasehat mereka; itu kan hanja
kaju belaka!
9 Perak perada jang didatangkan
dari Tarsjisj, dan emas dari Ofir
--; pekerdjaan tukang dan buatan
pembesut, Kain merah-ungu dan merah
bungur pakaian mereka, buatan seniman
semua.
10 Tetapi Jahwelah Allah sedjati, Dia
itu Allah jang hidup dan Radja kekal.
Terhadap murkaNja bumi bergempa,
dan sekalian bangsa tak dapat menahan
gusarNja.
11 Demikianlah hendaknja kamu
berkata kepada mereka: Dewa2 jang
tidak mendjadikan langit dan bumi akan
lenjap dari bumi dan dari kolong langit.
12 Dialah jang membuat bumi
dengan kekuasaanNja, jang dengan
kebidjaksanaanNja menetapkan djagat
dan membentangkan langit dengan
pengertianNja.
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Ia memperdengarkan
suaraNja, maka air dilangit bergemuruh;
dibubungkanNja mega dari udjung bumi,
mata petir dibuatNja bagi hudjan, dan
angin dikeluarkanNja dari gudang2Nja.
14 Setiap manusia pandir nampaknja,
tanpa pengetahuan, bermalulah setiap
pembesut karena patungnja; sebab
dustalah tuangannja, didalamnja tiada
semangat.
15 Sia2lah itu, buatan edjekan, pada
waktu kundjungan lenjap.
16 Bukan seperti itulah bagian Jakub,
sebab Dia itu pembentuk semua,
Israil adalah suku pusakaNja, Jahwe
Balatentara namaNja.
17 Bungkuslah buntilanmu, keluarlah
dari negeri, hai penduduk jang
terkepung.
18 Sebab demikianlah Jahwe bersabda:
"Sesungguhnja kali ini akan Kuumban
segala penduduk negeri; akan
Kusesakkan mereka, supaja (Aku)
didapatinja."
19 "Tjelakalah aku karena kepatahanku,
tak tersembuhkan lukaku. Namun aku
masih berpikir: Itulah hanja derita, jang
dapat kutanggung.
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binasa, tali-temalinja putus
semua, anak2ku sudah pergi, tidak ada
lagi. Tak ada jang memasang kembali
kemahku dan jang membentangkan
tenda2ku."
21 Sebab pandirlah para gembala, dan
Jahwe tidak ditjari mereka. Makanja
mereka tidak berhasil dan seluruh
kawanan mereka bertjerai-berai.
22 Dengarlah kabarnja, tibalah sudah:
"Debur jang hebat dari negeri utara
untuk membuat kota2 Juda mendjadi
lengang, djerumun serigala."
23 Aku tahu, ja Jahwe, bahwa tidak
terserahlah kepada manusia djalannja
sendiri, ataupun kepada siapa sadja
untuk dalam hal berdjalan menetapkan
langkah2nja.
24 Siksalah aku, tapi dengan sekadarnja,
djangan dengan murkaMu, agar djangan
aku Kautiadakan.
25 Tumpahkanlah amarahMu atas
bangsa2 kafir, jang tidak tahu akan
Dikau, dan atas sekalian marga, jang
tidak menjerukan namaMu. Sebab
mereka telah menelan Jakub sampai
habis dan membinasakan kediamannja.
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jang dari fihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia:
2 "Berbitjaralah dengan orang Juda dan
penduduk Jerusjalem
3 dan katakanlah kepada mereka:
Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: Terkutuklah orang jang tidak
mau mendengarkan segala perkataan
perdjandjian,
4 jang telah Kuperintahkan kepada
nenek-mojangmu, pada hari Aku
menghantar mereka keluar dari negeri
Mesir, perapian besi itu, dengan berkata:
Dengarlah suaraKu dan berbuatlah
menurut semuanja jang Kuperintahkan
kepada kamu, maka kamu akan
mendjadi umatKu dan Aku akan
mendjadi Allahmu,
5 supaja Aku mengukuhi sumpah
jang telah Kupersumpahkan
kepada nenek-mojangmu, untuk
menganugerahkan kepada mereka suatu
negeri, tempat mengalirlah susu dan
madu, sebagaimana halnja sekarang
ini." Dan aku mendjawab: "Betul, ja
Jahwe."
6 Lalu Jahwe bersabda kepadaku:
"Serukanlah segala perkataan ini
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di-kota2 Juda dan di-djalan2 Jerusjalem.
Dengarkanlah perkataan perdjandjian ini
dan perbuatlah itu.
7 Sebab dengan tegas dan terusmenerus telah Kusaksikan kepada
nenek-mojangmu sedjak hari Aku
menghantar mereka keluar dari negeri
Mesir sampai dewasa ini: Dengarlah
suaraKu.
8 Tetapi mereka tidak mendengarkan
atau mentjondongkan telinga mereka.
Mereka masing2 menuruti kedegilan
hati durdjana mereka. Maka Aku telah
mendatangkan atas mereka segala
perkataan perdjandjian jang telah
Kuperintahkan untuk diperbuat, tetapi
jang tidak diperbuat mereka."
9 Dan Jahwe bersabda kepadaku:
"Suatu komplotan terdapat diantara
orang2 Juda serta penduduk Jerusjalem.
10 Mereka kembali lagi kepada
kesalahan nenek-mojang mereka jang
dahulu, jang enggan mendengarkan
perkataanKu; dan mereka membuntuti
dewa2 lain untuk berbakti kepada
mereka; keluarga Israil dan keluarga
Juda telah membatalkan perdjandjian,
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jang telah Kuikat dengan nenek-mojang
mereka.
11 Dari sebab itu -- demikianlah Jahwe
bersabda: Aku hendak mendatangkan
bentjana kepada mereka, dari mana
mereka tak akan dapat terluput. Mereka
akan berseru kepadaKu, tetapi Aku tidak
akan mendengarkan mereka.
12 Biarlah kota2 Juda dan penduduk
Jerusjalem pergi ber-seru2 kepada
dewa2, jang mereka dupai, tetapi
dewa2 itu pasti tak akan menjelamatkan
mereka pada waktu bentjananja.
13 Sebab dewa2mu sama banjaknja
dengan djumlah kotamu, hai Juda; sama
banjaknja dengan djalan2 di Jerusjalem
adalah mesbah2, jang kamu taruh itu,
mesbah2 untuk membakar dupa kepada
Ba'al.
14 Adapun engkau sendiri, djanganlah
berdoa untuk bangsa ini dan djangan
pandjatkan doa permohonan bagi
mereka, sebab Aku toh tidak akan
mendengarkan mereka, apabila mereka
berseru kepadaKu oleh karena bentjana
mereka.'
15 "Apa maunja kekasihKu
didalam rumahKu? Makarlah jang
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dilaksanakannja! Adakah bagian
sepersepuluh dan daging sutji (mu) akan
menangkis bentjanamu daripadamu,
sehingga masih djuga engkau dapat
bersukaria?
16 'Pohon zaitun jang rindang dan jang
elok rupanja, disebutlah engkau oleh
Jahwe. Tetapi dengan bunji guruh besar,
dipasangNja api padanja, dedaunannja
ditunu."
17 Sebab Jahwe Balatentara, jang
telah menanamkan dikau, sudah
mengantjamkan bentjana terhadapmu,
oleh karena kedurdjanaan keluarga Israil
dan keluarga Juda, jang telah diperbuat
mereka untuk menantang Aku dengan
membakar dupa kepada Ba'al.
18 (11-18a) Jahwe memberitahu aku
dan aku mendjadi tahu; (11-18b) Ketika
itu Engkau, (Jahwe), memperlihatkan
kepadaku sekongkol mereka.
19 Aku sendiri laksana anakdomba
tanpa sjak wasangka, jang dihantar
untuk dibantai. Aku tak tahu, bahwa
mereka me-reka2 rantjangan2 serupa ini
terhadapku: "Marilah kita membinasakan
pohon itu dalam gajanja dan menumpas
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dia dari negeri orang2 hidup, supaja
namanja tidak teringat lagi."
20 Tetapi Engkau, Jahwe Balatentara,
menghakimi dengan adil, mengadjuk
buah-pinggang dan hati. Aku
akan melihat pembalasanMu atas
mereka, sebab kepadaMu kuserahkan
sengketaku.
21 Dari sebab itu -- demikian Jahwe
Balatentara bersabda tentang orang2
'Anatot, jang mentjari njawaku dan jang
berkata: "Djangan bernubuat atas nama
Jahwe; nanti mati engkau oleh tangan
kami".
22 Dari sebab itu -- demikianlah Jahwe
Balatentara bersabda: "Sesungguhnja,
Aku akan mengundjungi mereka! Kaum
remadja mereka mati karena pedang dan
putera-puteri mereka mati kelaparan.
23 Tidak ada sisa bagi mereka itu,
sebab Aku akan mendatangkan bentjana
kepada orang2 'Anatot dalam tahun
penghukumannja".
1 Engkaulah benar, ja Jahwe,
andaikata aku hendak
bersengketa denganMu. Namun
aku mau memperbintjangkan soal
keadilan denganMu: Mengapa kaum

12
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pendjahat mudjur djalannja, dan hidup
tenteramlah kaum tjedera?
2 Engkau telah menanamkan mereka,
dan merekapun berakar, mereka
berkembang dan lalu berbuah. Dekatlah
Engkau didalam mulut mereka. tapi
djauh dari hatisanubarinja.
3 Namun engkau, ja Jahwe, Engkau
mengenal aku, aku Kaulihat, dan
perasaan hatiku terhadapMu sudah
Kauadjuk. Tjadanglah mereka laksana
domba untuk pembantaian, simpanlah
untuk hari penggorokan.
4 Sampai bilamana negeri ini akan
berkabung, dan rumput segenap
perladangan kering? Oleh karena
kedurdjanaan penduduknja lenjaplah
hewan dan burung. Sebab kata mereka:
"Ia takkan melihat kesudahan kita".
5 "Selagi engkau lomba berlari dengan
orang2 jang djalan kaki, engkau sudah
dipajahkan mereka, mana boleh engkau
beradu dengan kuda? Djika dinegeri
jang aman tenteram sadja engkau sudah
(tidak) merasa sentosa, apa gerangan
jang akan kauperbuat dirimba Jarden?"
6 [KOSONG]
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telah meninggalkan rumahKu,
Aku telah membiarkan milik-pusakaKu;
buah-hatiKu telah Kuserahkan kedalam
tangan seteru2nja.
8 BagiKu milik-pusakaKu sudah
mendjadi seperti singa dihutan;
terhadapKu ia mengaum, makanja ia
Kubentji.
9 BagiKu milik-pusakaKu mendjadi
seekor dubuk belang, burung2 elang
mengitarinja. Ajuh, kumpulkanlah segala
binatang dipadang, marilah keumpan!
10 Kebun-anggurKu telah dirusakkan
banjak gembala, di-indjak2 oleh mereka
bagianKu; mereka mendjadikan ladang
permaiKu padang gurun lengang.
11 (Ladang) itu dibuat mendjadi
kelengangan sedih, sehingga sunjisepi dihadapanKu. Seluruh negeri
dilengangkan, tapi tidak ada jang
mengambil kehati.
12 Diatas segala djalan digurun telah
datang para pembasmi; (sebab pedang
Jahwe memakan) dari udjung negeri
jang satu sampai keudjung jang lain,
tidak ada jang selamat dari segenap
machluk.
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telah menaburkan gandum
tapi menuai duri2, oleh karena pidjar
murka Jahwe. mereka telah berdjerihpajah dengan tiada faedah. Atas
pendapatannja mereka bermalu
14 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Tentang segala tetanggaKu jang
durdjana, jang menjentuh milik-pusaka
jang telah Kuwariskan kepada umatKu
Israil: Sungguh, Aku merunggas mereka
dari tanahnja, tapi Aku akan merunggas
keluarga Juda dari tengah2 mereka.
15 Dan setelah mereka Kurunggas,
maka Aku akan merahimi mereka
kembali dan mengembalikan mereka,
masing2 kemilik-pusakanja dan masing2
kenegerinja sendiri.
16 Djika mereka lalu membiasakan
diri dengan djalan2 umatKu, sehingga
mereka bersumpah demi namaKu, jakni:
Demi hidup Jahwe, sebagaimana mereka
telah membiasakan umatKu untuk
bersumpah demi Ba'al, maka mereka
akan dibangun di-tengah2 umatKu.
17 Tetapi djika mereka tidak
mendengarkan, maka bangsa itu
akan Kurunggas sama sekali serta
Kubinasakan, itulah firman Jahwe".

Yeremia 13.1–7
1 Demikianlah

58

Jahwe telah
bersabda kepadaku: "Pergilah
membeli tjawat lenan dan kenakanlah
itu pada pinggangmu, tetapi djangan
sampai kena air".
2 Maka aku membeli tjawat menurut
sabda Jahwe dan kukenakan pada
pinggangku.
3 Lalu sampailah untuk kedua kalinja
sabda Jahwe kepadaku:
4 "Ambillah tjawat jang sudah kaubeli
dan kaupakai pada pinggangmu itu.
Bertolaklah ke Efrat dan sembunjikanlah
itu disana didalam tjelah padas".
5 Maka aku pergi dan
menjembunjikannja pada Efrat,
sebagaimana jang telah diperintahkan
Jahwe kepadaku.
6 Agak lama kemudian Jahwe bersabda
kepadaku: "Bertolaklah ke Efrat
dan ambillah dari sana tjawat, jang
telah Kuperintahkan kepadamu untuk
disembunjikan disana".
7 Maka aku pergi ke Efrat, mengorek
lalu mengambil tjawat itu dari tempat
kusembunjikan. Dan lihatlah, tjawat itu
sudah ber-pesuk2 dan sama sekali tiada
gunanja lagi.

13
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sampailah sabda Jahwe
kepadaku.
9 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Begitu pula akan Kuberi ber-pesuk2
kebanggaan Juda dan kebanggaan
Jerusjalem jang besar itu.
10 Rakjat durdjana, jang enggan
mendengarkan sabdaKu dan berdjalan
menurut ketegaran hatinja serta
membuntuti dewa2 lain untuk berbakti
dan bersembah-sudjud kepadanja ini,
akan mendjadi seperti tjawat ini, jang
sama sekali tiada gunanja lagi.
11 Sebab seperti tjawat melekat pada
pinggang seseorang, demikianpun
telah Kulekatkan padaKu (segenap
keluarga Israil) dan segenap keluarga
Juda, -- itulah firman Jahwe -- supaja
mereka bagiKu mendjadi umat, suatu
kemasjhuran, suatu pudjian dan suatu
kegemilangan, tetapi mereka tidak
mendengarkan."
12 Dan hendaklah kaukatakan sabda
ini kepada mereka: Demikianlah Jahwe,
Allah Israil, bersabda: "Tiap2 tempajan
harus diisi dengan anggur". Maka
mereka akan menjahut kepadamu:
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"Tidakkah kami tahu baik2, bahwa tiap2
tempajan mesti diisi dengan anggur?"
13 Lalu hendaklah kaukatakan kepada
mereka: Demikianlah Jahwe bersabda:
"Sesungguhnja, Aku akan mengisi segala
penduduk negeri ini, para radja jang
duduk diatas tachta Dawud, para imam
dan para nabi serta segenap penduduk
Jerusjalem, dengan kemabukan.
14 Dan Aku akan meremukkan mereka
satu sama lain, para bapak dan para
anak ber-sama2, itulah firman Jahwe.
Tanpa kasihan, tanpa kesedihan dan
tanpa kerahiman akan Kurusakkan
mereka."
15 Dengarkanlah dan tjondongkanlah
telinga, djangan angkuh, sebab Jahwe
sudah bersabda.
16 Muliakanlah Jahwe, Allahmu, sebelum
Ia membuat gelap, sebelum kakimu
berbenturan dipegunungan waktu
sabur-limbur. Kamu menantikan terang,
tetapi Ia membuatnja mendjadi kelam,
Ia mendjadikannja kelabu.
17 Djika kamu tidak mendengarkan itu,
maka djiwaku akan menangis sembunji2
oleh karena ketjongkakan; djiwaku akan
bertjutjuran airmata, air dipantjurkan
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mataku, sebab kawanan Jahwe diangkut
sebagai tawanan.
18 Katakanlah kepada radja dan
Jamtuan: "Duduklah ditempat rendah,
sebab dari kepalamu sudah terdjatuh
machkota gemilangmu.
19 Kota2 Tanah selatan direbat, tak ada
jang membukakannja; seluruh Juda
sudah dibuang, dibuang seutuhnja."
20 Tengadahkanlah matamu dan
lihatlah mereka jang datang dari utara.
Dimanakah kawanan jang diberikan
kepadamu,- domba2 jang elok itu?
21 Apakah hendak kaukatakan, apabila
engkau, hai Jerusjalem, dikundjungi
oleh mereka jang kaubiasakan mendjadi
teman-karibmu? Tidakkah engkau akan
diserang kesakitan, seperti wanita
bersalin?
22 Dan kiranja dalam hatimu
engkau berkata: "Mengapa hal itu
menjergap aku?" Oleh karena banjaknja
kesalahanmu kelimmu disingkapkan dan
tumitmu diselak!
23 Dapatkah seorang Kusj mengubah
kulitnja atau harimau buluh belangnja?
Kalau begitu, kamupun akan dapat
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berbuat baik, kamu jang sudah biasa
dengan jang durdjana.
24 Aku akan mentjerai-beraikan mereka
seperti djerami, jang terbang dengan
angin gurun.
25 Itulah nasibmu, upah
pendurhakaanmu, daripada Akulah
itu datang, -- itulah firman Jahwe -karena engkau telah melupakan Daku
dan pertjaja pada jang dusta.
26 Maka Akupun akan menjingkapkan
kelimmu sampai kemuka, dan akan
tampaklah malumu:
27 persundalanmu, ringkikmu jang
gangsang serta djinahmu jang kedji.
Diatas bukit, diperladangan telah Kulihat
kengerian2mu. Tjelakalah engkau,
Jerusjalem, jang tidaklah tahir! Sampai
bilamana itu masih (berlangsung)?
1 Sabda Jahwe jang disampaikan
kepada Jeremia berkenaan
dengan kekeringan jang besar.
2 "Juda berkabung dan gerbang2nja
melaju, terkelepai ketanah; rintihan
Jerusjalem membubung keatas.
3 Para pemukanja mengirim
budjang2nja untuk air, mereka
datang ke-perigi2, tetapi air tidak
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didapatinja; lalu mereka kembali dengan
kendi jang kosong. Mereka malu,
ter-sipu2 dan menudungi kepala.
4 Pengolahan tanah telah berhenti,
sebab tak ada hudjan dinegeri. Malulah
para petani, mereka menudungi kepala.
5 Bahkan kidjang dipadangpun beranak,
lalu meninggalkan (anaknja). karena tak
ada rumput jang hidjau.
6 Kuda2 belang berdiri di-djalan2
digurun, dan mengap2 menghirup udara
seperti serigala, matanja mendjadi lesu,
sebab tidak ada rumput.
7 "Sekalipun kesalahan kami menggugat
kami, ja Jahwe, bertindaklah kiranja
demi untuk namaMu; sebab banjaklah
penjelewengan kami, terhadapMu kami
sudah berdosa.
8 Harapan Israil (ialah Jahwe),
Penjelamatnja dikala kesesakan.
Mengapa Engkau seperti orang asing
dinegeri ini, laksana orang bepergian,
jang singgah untuk bermalam?
9 Mengapa Engkau seperti orang jang
kebingungan, bagaikan pahlawan, jang
tak dapat menjelamatkan? Engkau kan
di-tengah2 kami, ja Jahwe, namaMupun
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telah diserukan atas kami. Djangan kami
Kautinggalkan!"
10 Demikianlah Jahwe bersabda
mengenai bangsa ini: "Memang
mereka suka mengembara, mereka
tidak menjajangkan kakinja. Tetapi
Jahwe tidak berkenan; sekarang ini
Ia mengingat kesalahan mereka dan
membalas dosa2nja"
11 Dan Jahwe bersabda kepadaku:
"Djanganlah engkau berdoa untuk
kepentingan bangsa ini!
12 Sekalipun mereka berpuasa,
Aku tidak akan mendengarkan
seruan mereka; sekalipun mereka
menjampaikan kurban bakar dan
persembahan, Aku tidak berkenan
padanja. Tetapi dengan pedang,
kelaparan dan wabah sampar Kubasmi
mereka."
13 Lalu aku berkata: "Ah, Tuhan Jahwe!
Lihatlah, para nabi berkata kepada
mereka: Pedang tak akan kamu lihat
dan kelaparan tak akan mengenai kamu,
tetapi ketenteraman jang awet akan
Kuanugerahkan ditempat ini."
14 Maka Jahwe bersabda kepadaku:
"Dustalah apa jang dinubuatkan nabi2
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itu atas namaKu; mereka tidak Kuutus
dan tidak Kuperintahkan dan Aku tidak
bersabda kepada mereka. Penglihatan
dusta, ramalan sia2 dan penipuan2 dari
hati mereka sendiri dinubuatkannja
kepadamu.
15 Dari sebab itu -- demikianlah
Jahwe bersabda -- tentang nabi2, jang
bernubuat atas namaKu dan jang tidak
Kuutus, tapi toh berkata: Pedang atau
kelaparan takkan ada dinegeri ini: akan
binasa nabi2 itu karena pedang dan
kelaparan!
16 Dan bangsa, kepada siapa mereka
bernubuat, akan berhantaran di-djalan2
Jerusjalem karena kelaparan dan pedang
dengan tidak ada jang mengubur
mereka: mereka sendiri dan isteri2
mereka, putera-puteri mereka. Dan Aku
akan mentjurahkan kedjahatan mereka
atas diri mereka sendiri."
17 (Dan katakanlah sabda ini kepada
mereka:) Mataku bertjutjuran
airmata, siang malam tidak ada
berhentinja, sebab dengan keruntuhan
berat dipatahkanlah kenja, puteri
bangsaku, sungguh suatu bala jang tak
tersembuhkan.
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aku keluar kepadang, lihatlah:
orang jang ditembusi pedang; djika aku
masuk kedalam kota, lihatlah: orang
jang merana karena kelaparan. Sebab
nabi maupun imam mendjeladjah negeri
dengan tidak tahu (kemana).
19 "Kautolak sama sekalikah Juda?
Merasa muakkah Engkau kepada Sion?
Mengapa kami Kaupukul, sehingga tidak
ada penjembuhan bagi kami? Kami
berharap akan selamat, tapi tidak ada
sesuatu jang baik, dan akan waktu
kesembuhan, tapi lihatlah: kekedjutan.
20 Kami mengakui kedjahatan kami, ja
Jahwe, kesalahan nenek-mojang kami,
sebab kami telah berdosa terhadapMu.
21 Demi untuk namaMu djanganlah
menghinakan kami, djanganlah
mendaifkan tachta kemuliaanMu.
Ingatlah, djanganlah membatalkan
perdjandjian dengan kami.
22 Apakah diantara berhala2 kaum
kafir jang sia2 ada jang menurunkan
hudjan? Atau langitkah jang memberikan
embun djantan? Bukankah Engkau jang
membuatnja, ja Jahwe? Jah Allah kami
kepadaMulah kami berharap, sebab
kesemuanja itu Engkaulah jang buat!"
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Jahwe bersabda kepadaku:
"Kalaupun Musa dan Sjemuel
berdiri dihadapan hadiratKu, Aku takkan
memperhatikan bangsa ini. Enjahkanlah
mereka dari hadapan hadiratKu.
2 Dan djika mereka berkata kepadamu:
Kemana kami harus pergi? -- maka
katakanlah kepada mereka: Demikianlah
Jahwe bersabda: Mereka jang
diuntukkan bagi maut, kemaut; jang
diuntukkan bagi pedang kepedang; jang
diuntukkan bagi keleparan, kekelaparan;
jang diuntukkan bagi penawanan,
kepenawanan
3 Aku akan mengangkat atas mereka
empat djenis machluk, itulah firman
Jahwe, jakni: pedang untuk membunuh,
andjing2 untuk mempertarikan, unggas
diudara dan binatang2 dipadang untuk
memakan serta membinasakan.
4 Dan Aku akan membuat mereka
sesuatu jang mendjerakan keradjaan2
dibumi oleh karena Menasje, putera
Hizkia, radja Juda, karena segala apa
jang diperbuatnja di Jerusjalem."
5 Siapa djatuh kasihan kepadamu, hai
Jerusjalem, Siapakah akan berta'ziah
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padamu, siapakah singgah untuk
menanjakan keadaanmu?
6 Engkau telah meninggalkan Daku -itulah firman Jahwe -- engkau telah
membelakangi diriKu. Makanja Aku
mengatjukan tanganKu kepadamu serta
membinasakan dikau. Aku telah djemu
untuk mengasihani!
7 Aku telah menampi mereka dengan
penampi, di-kota2 negeri. Orang Kubuat
tidak beranak, umatKu Kubinasakan,
karena langkah-lakunja, jang tak dibaliki
mereka.
8 Djanda mereka Kubanjakkan lebih dari
pasir dilaut. Atas ibu kaum remadjanja
Kudatangkan si pembasmi ditengah
hari. Dengan se-konjong2 Kudjatuhkan
atasnja heboh dan kekedjutan.
9 Jang melahirkan tudjuh anak
djatuh pingsan, dan menghembuskan
nafas penghabisan. Mataharinja telah
masuk tengah hari siangnja: malu
dan tersipulah ia. Apa jang tersisa
dari mereka akan Kuserahkan kepada
pedang, dihadapan seteru mereka -itulah firman Jahwe.
10 Tjelakalah aku, hai ibu, karena aku
telah kaulahirkan, orang perbantahan
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dan pertengkaran bagi seluruh negeri.
Aku tidak memindjam dan tidak
memindjamkan, (namun) dikutuki
semua.
11 Memang, Jahwe, tidakkah aku
mengabdi kepadaMu dengan baik,
mendesak Engkau (bagi) si seteru
diwaktu bentjana dan kesesakan?
12 Mungkinkah besi dihantjurkan, besi
dari utara dan perunggu?
13 (Harta-milik dan harta-bendamu
akan Kuserahkan kepada penggedor,
akan bajaran bagi segala dosamu
disegenap djadjahanmu.
14 Engkau Kubuat menghamba kepada
para seterumu dinegeri jang tak
kaukenal, sebab api dinjalakan murkaKu,
jang akan memarak atasmu.)
15 Engkaulah jang tahu: Jahwe, ingatlah
kepadaku, kundjungilah aku, balaslah
bagiku kepada para pengedjarku.
Djanganlah Kaubiarkan aku diambil demi
lambatnja murkaMu, ketahuilah, bahwa
karenaMu kutanggung penghinaan.
16 Bila sabdaMu didapati, maka itu
kumakan, dan sabdaMu mendjadi
kesukaan dan sukatjita bagi hatiku.
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Sebab namaMu telah diserukan atasku,
Jahwe, Allah Balatentara!
17 Aku tidak duduk dikalangan orang
jang ketawa, dan aku tidak bersukaria.
Terpentjil aku duduk karena tekanan
tanganMu, sebab dengan gusar aku
Kaupenuhi.
18 Mengapa kepedihanku berlangsung
terus, lukaku tak tersembuhkan dan
enggan diobati? Dengan sesungguhnja,
bagiku Engkau mendjadi seperti wadi
penipu, jang airnja tidak terpertjajai.
19 Maka demikianlah sahut Jahwe:
"Djika engkau berbalik, maka Aku
akan mengembalikan dikau dan engkau
boleh berdiri dihadapan hadiratKu. Djika
engkau mengutjap jang luhur dan tidak
jang bukan2, maka seperti mulutKu
engkau akan mendjadi. Mereka akan
berbalik kepadamu, dan engkau tak
usah berbalik kepada mereka.
20 Dan Aku akan membuat engkau bagi
bangsa ini mendjadi tembok perunggu
jang tak terhampiri. Engkau akan
diperangi oleh mereka, tapi takkan
dialahkan olehnja, sebab Aku beserta
denganmu untuk menjelamatkan dan
melepaskan dikau, itulah firman Jahwe.
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Aku akan melepaskan
dikau dari tangan para durdjana dan
membebaskan dikau dari genggaman
kaum adikara."
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Djanganlah engkau mengambil
isteri bagimu dan djangan mempunjai
putera-puteri ditempat ini!
3 Sebab demikianlah Jahwe bersabda
tentang para putera-puteri jang
dilahirkan ditempat ini, tentang para ibu
jang melahirkan mereka dan tentang
para bapak jang memperanakkan
mereka dinegeri ini:
4 Mereka akan mati setjara kedjam.
Mereka tak akan diratapi dan tak akan
dikubur. Mereka akan mendjadi pupuk
diladang. Mereka akan lenjap karena
pedang dan kelaparan. Majat2nja akan
mendjadi makanan unggas diudara dan
binatang2 dipadang."
5 Sebab demikianlah Jahwe bersabda:
"Djanganlah engkau memasuki rumah
kenduri; djanganlah engkau pergi
meratap; djanganlah engkau berta'ziah
pada mereka. Sebab Aku telah mentjabut
damaiKu dari bangsa ini -- itulah firman
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Jahwe -- dan djuga kerelaan serta
kerahiman.
6 Besar-ketjil akan mati dinegeri ini;
mereka tidak akan dikubur dan tidak
akan diratapi dan tak seorangpun
menoreh diri atau bertjukur karena
mereka.
7 Orang tidak akan me-metjah2kan
roti perkabungan untuk menghibur
seseorang atas kematian; orang tak
akan diberi minum dari piala penghibur
untuk bapak atau ibunja."
8 "Djanganlah engkau memasuki rumah
pesta untuk duduk ber-sama2 dengan
mereka dan makan-minum.
9 Sebab demikianlah Jahwe Balatentara,
Allah Israil, bersabda: Sesungguhnja,
didepan matamu dan pada djamanmu
akan Kuhentikan ditempat ini sorakgembira dan sorak-sorai, suara mempelai
laki2 dan suara mempelai perempuan.
10 Apabila engkau memberitahu bangsa
ini segala perkataan tadi dan mereka
lalu menjahut: Mengapa Jahwe telah
mengantjamkan seluruh bentjana besar
ini atas diri kami dan apakah kesalahan
kami dan apakah dosa kami, jang telah
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kami perbuat terhadap Jahwe, Allah
kita?
11 maka hendaklah kaukatakan kepada
mereka: Karena nenek-mojangmu telah
meninggalkan Daku -- itulah firman
Jahwe -- dan telah membuntuti dewa2
lain, berbakti dan bersembah-sudjud
kepada mereka, seraja meninggalkan
Daku dan tidak menepati TauratKu.
12 Dan kamu sendiri, kamu telah
berbuat lebih durdjana daripada nenekmojangmu; kamu masing2 menuruti
ketegaran hati durdjanamu, sehingga
kamu tidak mendengarkan Daku.
13 Akan mentjampakkan kamu keluar
negeri ini kenegeri jang tidak dikenal
oleh kamu, oleh kamu sendiri maupun
oleh nenek-mojangmu, dan disana kamu
lalu akan berbakti kepada dewa2 lain,
siang-malam, karena Aku tidak menaruh
kasihan lagi kepada kamu."
14 "Dari sebab itu, sesungguhnja,
hari2 akan datang -- itulah firman
Jahwe -- orang tidak akan berkata lagi:
Jahwe masih djuga hidup, jang telah
menghantar bani Israil keluar dari negeri
Mesir!
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Jahwe hidup, jang telah
menghantar bani Israil pulang dari negeri
utara dan dari sekalian negeri, tempat
mereka telah ditjerai-beraikan olehNja.
Dan Aku akan mengembalikan mereka
ketanahnja, jang telah Kuanugerahkan
kepada nenek-mojangnja."
16 "Sesungguhnja, Aku mengirim banjak
nelajan -- itulah firman Jahwe -- jang
akan menangkap mereka. Kemudian
Kukirim banjak pemburu, jang akan
memburu mereka atas setiap gunung,
atas setiap bukit dan di-tjelah2 padas.
17 Sebab mataKu tertudju kepada
segala djalan mereka, jang tidak
tersembunji dihadapanku. Kesalahan
mereka tidak terluput dari mataKu.
18 Dan Aku akan membalas kesalahan
dan dosa mereka sampai dua kali lipat,
karena mereka telah mentjemarkan
negeriKu dengan bangkai kenadjisan
dan kengerian mereka, jang memenuhi
milik-pusakaKu".
19 Jahwe, kekuatanku dan bentengku,
perlindunganku pada hari kesesakan.
KepadaMu akan datanglah bangsa2 dari
udjung bumi dan akan berkata: "Hanja
dustalah jang dimiliki nenek-mojang
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kita akan pusaka, kesia2an, jang tidak
satupun dari antaranja berfaedah."
20 Dapatkah manusia membuat dewa2
bagi dirinja sendiri, itu kan bukan ilah.
21 "Makanja, sesungguhnja, mereka
akan Kuberitahu, kali ini mereka akan
Kuberitahu tangan serta keperkasaanKu,
lalu akan tahulah mereka, bahwa
namaKu ialah: Jahwe!"
1 Dosa Juda tertulis dengan kalam
besi, terukir dengan intan gurat
didalam loh hati mereka dan pada
tanduk2 mesbah2nja.
2 Hendaklah anak2 mereka
mengenangkan mesbah2 dan asjera2nja
pada setiap pohon jang rindang, diatas
bukit2 jang tinggi
3 dan diatas gunung2 dilandang.
Harta-milik (dan) segala harta-bendamu
akan Kuserahkan kepada penggedor
akan bajaran bagi segala dosamu
disegenap djadjahanmu.
4 Engkau harus melepaskan dari
tanganmu milik pusaka jang telah
Kuanugerahkan kepadamu. Engkau
Kubuat menghamba kepada para
seterumu, dinegeri jang tak kaukenal
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itu, sebab api dinjalakan murkaKu jang
akan memarak se-lama2nja.
5 (Demikianlah Jahwe bersabda:)
Terkutuklah orang jang pertjaja pada
manusia, jang membuat daging
mendjadi penjangganja, jang hatinja
berdjauh daripada Jahwe.
6 Dia itu seperti pohon bulus dipadang
kersang, ia tak akan merasa, bila
datanglah jang baik, di-tempat2 angus
digurun ia akan diam, ditanah jang asin,
jang tak berpenduduk.
7 Terberkatilah orang jang pertjaja
pada Jahwe, jang kepertjajaannja ialah
Jahwe.
8 Dia itu seperti sebatang pohon
jang tertanam dekat pada air, jang
memandjangkan akarnja kesaluran; ia
tak takut, bila musim panas datang
daunannja hidjau terus. Ditahun
kekeringan ia tidak gelisah, dan tak
berhenti menghasilkan buahnja.
9 Hati itu pengetjoh melebihi segala
sesuatu, tak tersembuhkan. Siapakah
mengetahuinja?
10 Aku ini Jahwe, jang menjelami hati
dan mengudji buah-pinggang; masing2
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Kuberi sekadar langkah-lakunja, sesuai
dengan buah perbuatan2nja.
11 Seekor ajam hutan jang mengerami
telur jang tidak dikeluarkannja sendiri,
ialah orang jang memperoleh kekajaan
dengan tak adil. Di-tengah2 masa
hidupnja haruslah itu ditinggalkannja
dan pada achir hidupnja ia njatalah
bodoh.
12 Tachta kemuliaan, tempat jang tinggi
sedjak semula itulah tempat (rumah)
sutji kita.
13 Harapan Israillah Jahwe, semua jang
meninggalkanNja dipermalukan dan jang
berdjauh akan tertulis ditanah, sebab
sumber air jang hidup ditinggalkannja,
jaitu Jahwe.
14 Sembuhkanlah aku, ja Jahwe, maka
aku mendjadi sembuh, selamatkanlah
aku, maka aku selamat, sebab Engkaulah
pudjianku.
15 Lihatlah, mereka berkata kepadaku:
"Dimanakah sabda Jahwe? Biarlah itu
sampai!"
16 Namun aku tidak men-desak2
kepadaMu akan bentjana dan hari naas
tidaklah kuinginkan :Engkau kan tahu,
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apa jang keluar dari mulutku terbukalah
dihadapanMu.
17 Djangan mendjadi tjelaka bagiku,
Engkaulah perlindunganku pada hari
bentjana.
18 Biarlah para pengedjarku bermalu,
tapi djangan sampai aku bermalu;
biarlah mereka tjemas, tapi djangan
sampai aku tjemas. Datangkanlah atas
mereka hari bentjana, patahkanlah
mereka dengan terban jang rangkap!
19 Demikianlah Jahwe bersabda
kepadaku: "Pergilah dan berdirilah
digerbang "Anak Rakjat", jang dilalui
para radja Juda untuk keluar-masuk,
dan disemua gerbang Jerusjalem.
20 Lalu katakanlah kepada mereka:
Dengarlah sabda Jahwe, hai radja2
Juda dan seluruh Juda serta segenap
penduduk Jerusjalem, jang masuk lewat
gerbang2 ini.
21 Demikianlah Jahwe bersabda: Awas
demi untuk hidupmu, supaja kamu
djangan membawa beban pada hari
Sabat dan djangan memasukkannja
lewat gerbang2 Jerusjalem.
22 Djanganlah kamu mengeluarkan
beban dari rumahmu pada hari Sabat
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atau mengerdjakan pekerdjaan apapun.
Hendaklah kamu menjutjikan hari Sabat,
sebagaimana jang telah Kuperintahkan
kepada nenek-mojangmu.
23 Tetapi mereka tidak mendengarkan
dan tidak mentjondongkan telinganja.
Mereka bertegang leher, sehingga
mereka tidak mendengarkan atau
menerima nasehat.
24 Nah, djika kamu mendengarkan
Daku baik2 -- itulah firman Jahwe -dan tidak membawa beban masuk lewat
gerbang2 kota ini pada hari Sabat, tetapi
menjutjikan hari Sabat, dan lagi tidak
mengerdjakan apapun pada hari itu,
25 maka lewat gerbang2 kota ini akan
masuklah radja2 serta pangeran2, jang
duduk diatas tachta Dawud, dengan naik
kereta dan kuda, mereka itu dan para
pangerannja dan lagi orang2 Juda serta
penduduk Jerusjalem. Dan Kota ini akan
tetap didiami se-lama2nja.
26 Mereka akan datang dari kota2
Juda, dari sekitar Jerusjalem, dari
negeri Binjamin dan dari Baruh,
dari pegunungan dan dari Tanah
Selatan. Mereka akan menjampaikan
kurban bakar, kurban sembelihan,
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kurban santapan dan ukupan serta
menjampaikan pudjian di Rumah Jahwe.
27 Tetapi djika kamu tidak
mendengarkan Daku untuk menjutjikan
hari Sabat dengan tidak masuk
lewat gerbang2 Jerusjalem dengan
membawa beban pada hari Sabat, maka
di-gerbang2nja akan Kunjalakan api,
jang akan memakan habis benteng2
Jerusjalem dengan tak kundjung padam.
1 Sabda jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia:
2 "Ajuh, turunlah kerumah pendjunan.
Disana akan Kuperdengarkan sabdaKu
kepadamu."
3 Lalu aku turun kerumah pendjunan
dan, lihatlah, ia sedang bekerdja pada
pelarikan.
4 Djika buruk djadinja bedjana jang
sedang dibuatnja, sebagaimana dapat
terdjadi dengan tanah liat ditangan
pendjunan, maka daripadanja dibuatnja
lagi sebuah bedjana, seperti jang
dianggap baik untuk dibuat oleh
pendjunan.
5 Maka sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku.
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dapatkah Aku berbuat
dengan kamu, seperti pendjunan itu,
hai keluarga Israil? -- itulah firman
Jahwe -- Sungguh, seperti tanah liat
ditangan pendjunan, demikianpun kamu
ditanganKu, hai keluarga Israil.
7 Kadang2 Aku mengantjam
suatu bangsa atau keradjaan
untuk merunggas, merenggut dan
membinasakannja.
8 Tetapi djika bangsa tadi, jang
Kuantjam itu, berbalik dari jang
durdjana, maka Aku menjesalkan
bentjana jang Kuniatkan akan Kuperbuat
kepada bangsa tadi.
9 Lain kali Aku berdjandji kepada
suatu bangsa atau keradjaan, untuk
membangun dan menanamnja.
10 Tetapi djika ia membuat apa jang
durdjana dalam pandanganKu dengan
tidak mendengarkan suaraKu, maka
Aku menjesalkan kesedjahteraan jang
Kudjandjikan itu.
11 Dan sekarang, katakanlah kepada
orang2 Juda dan penduduk Jerusjalem:
Demikianlah Jahwe bersabda:
Sesungguhnja, Aku menjediakan
bagi kamu suatu bentjana dan
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merantjangkan suatu rantjangan lawan
kamu. Hendaklah masing2 berbalik
dari djalannja jang durdjana dan
memperbaiki langkah-lakunja!"
12 Tetapi sahut mereka "Pertjuma sadja!
Kami menuruti minat kami sendiri dan
kami masing2 akan berbuat menurut
ketegaran hati kami."
13 Karena itu, demikianlah Jahwe
bersabda: "Tanjakanlah diantara
sekalian bangsa: siapakah telah
mendengar jang sedemikian itu?
Sesuatu jang ngeri telah diperbuat kenja
Israil.
14 Adakah susut dari wadas Sirion saldju
jang putih; mendjadi keringkah air jang
berbual, (air) sedjuk jang mengalir?
15 Tetapi Aku ini telah dilupakan
umatKu! Kepada jang sia2 dupa dibakar
mereka! Tetapi mereka tersandung
di-djalan2nja, di-rintisan2 jang sudah
lama, sehingga menempuh lorong2,
djalan2 jang belum dibuka.
16 Mereka membuat negeri mereka
mendjadi lengang, mendjadi buah
suitan se-lama2nja; setiap orang jang
lewat ter-tjengang2 karenanja dan
meng-geleng2kan kepala.
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angin timur Aku akan
mentjerai-beraikan mereka didepan
seteru2nja; punggung dan bukan muka
Kuperlihatkan kepada mereka pada hari
kemalangannja.
18 Mereka sudah berkata: "Marilah kita
merantjangkan rantjangan terhadap
Jeremia. Sebab tidak pernahlah adjaran
lenjap daripada iman atau nasehat
daripada si bidjak, ataupun sabda
daripada nabi. Marilah, kita pukul dia
dengan bitjaranja sendiri; marilah, kita
perhatikan perkataannja."
19 Indahkanlah aku, ja Jahwe, dengarlah
utjapan para lawanku!
20 Adakah jang baik dibalas dengan jang
djahat? sebab mereka telah menggali
pelubang bagiku Ingatlah, bahwa aku
berdiri dihadapan hadiratMu untuk
berbitjara baik bagi mereka, untuk
memalingkan amarahMu daripadanja.
21 Karena itu, serahkanlah anak2nja
kepada kelaparan, biarkanlah mereka
kepada genggaman pedang. Mudah2an
isteri mereka tidak beranak, dan lagi
mendjadi djanda. Mudah2an suami
mereka dibunuh wabah pes, kaum
remadjanja kena pedang dipertempuran!
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djeritan kedengaran dari
dalam rumah mereka, pabila tiba2
Kaudatangkan perampokan atas
mereka. Sebab pelubang digali mereka
untuk menangkap aku dan djaring
disembunjikannja bagi kakiku.
23 Tetapi Engkau, Jahwe, Engkau
mengenal segala rentjana pembunuhan
mereka terhadapku. Djanganlah
mereka Kauampuni kesalahannja,
djanganlah dosa2nja dihapus didepan
wadjahMu! Biarlah mereka direbahkan
dihadapanMu; pada waktu murkaMu,
bertindaklah lawan mereka!
1 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Pergilah dan belilah buli2 dari
tanah liat buatan si pendjunan dan
(bawalah sertamu) beberapa orang
kaum tua2 dari rakjat dan jang tertua
antara para imam.
2 Keluarlah kelembah Ben-Hinom, jang
terletak didepan pintugerbang Tembikar,
lalu serukanlah disitu apa jang akan
Kusabdakan kepadamu.
3 Hendaklah engkau berkata: Dengarlah
sabda Jahwe, bai para radja Juda dan
penduduk Jerusjalem! Demikianlah
Jahwe Balatentara, Allah Israil,
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bersabda: Sesungguhnja, Aku akan
mendatangkan bentjana kepada
tempat ini, hingga tiap2 orang jang
mendengarkanja, akan men-desing2
kedua telinganja,
4 karena mereka telah meninggalkan
Daku dan telah mengasingkan Daku
dari tempat ini dengan membakar dupa
disana kepada dewa2 lain, jang tidak
dikenal oleh mereka sendiri maupun
oleh nenek-mojang mereka dan oleh
radja2 Juda. Mereka telah memenuhkan
tempat ini dengan darah orang jang tak
bersalah;
5 mereka telah membangun bukit
angkar Ba'al untuk membakar anak2nja
dalam api, hal mana tidak Kuperintahkan
dan tidak Kukatakan kepada mereka dan
tidak timbul dalam hatiKu.
6 Dari sebab itu, sungguh2 hari2 akan
datang -- itulah firman Jahwe tempat
ini tidak akan dinamakan lagi Tofet dan
lembah Ben-Hinom, melainkan Lembah
Pembunuhan.
7 Aku akan meniadakan rentjana Juda
dan Jerusjalem oleh karena tempat ini;
Aku akan mendjatuhkan mereka dengan
pedang didepan seteru2 mereka dan
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dengan tangan orang2, jang mentjari
njawa mereka. Aku akan memberikan
majat mereka mendjadi makanan
unggas diudara dan binatang2 dibumi.
8 Lagi Aku akan membuat kota ini
mendjadi kelengangan dan buah
suitan. Barang siapa lewat disitu akan
ter-tjengang2 dan bersuit karena segala
balanja.
9 Akupun akan memberi mereka makan
daging putera-puteri mereka. Mereka
akan makan daging satu sama lain
didalam (impitan), pengepungan dan
kesesakan, jang akan diimpitkan kepada
mereka oleh seteru2nja, jang mentjari
njawa mereka.
10 Dan engkau hendaklah lalu
meremukkan buli2 didepan mata orang2
jang pergi sertamu
11 dan berkata kepada mereka:
Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Demikianpun Aku akan
meremukkan bangsa dan kota ini,
seperti orang meremukkan bedjana
buatan pendjunan, sehingga tidak
dapat dipulihkan lagi. Dan orang akan
mengubur di Tofet, karena tidak ada
tempat penguburan.
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Aku akan berbuat
dengan tempat ini itulah firman Jahwe
dan dengan penduduknja, jakni untuk
membuat kota ini seperti Tofet.
13 Bahkan rumah2 di Jerusjalem dan
rumah radja2 Judapun akan mendjadi
nadjis seperti tempat Tofet, jakni segala
rumah, tempat mereka diatas sotohnja
membakar dupa kepada seluruh
balatentara langit dan menuangkan
kurban2 tuangan kepada dewa2 lain."
14 Jeremia pergi dari Tofet, kemana ia
telah diutus oleh Jahwe untuk bernubuat.
Lalu ia berdiri dipelataran Rumah Jahwe
dan berkata kepada seluruh rakjat:
15 "Demikianlah Jahwe Balatentara,
Allah Israil, bersabda: Sesungguhnja,
Aku akan mendatangkan kepada kota ini
serta segala kota djadjahannja segenap
bentjana, jang telah Kusabdakan
lawannja, karena mereka telah
bertegang leher dan tidak mau
mendengarkan sabdaKu!
1 Pashur bin Imer, imam jang
mendjadi pengawas kepala di
Rumah Jahwe, mendengar Jeremia
menubuatkan perkataan nubuat tadi.
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Pashur memukul nabi Jeremia
dan memasungnja pada pintugerbang
Binjamin, jang tinggi pada Rumah Jahwe
itu.
3 Tetapi ketika keesokan harinja Pashur
melepaskan Jeremia dari pasungan,
berkatalah Jeremia kepadanja: "Bukan
Pashur lagi engkau dinamakan oleh
Jahwe, melainkan Kedahsjatanberkeliling.
4 Sebab demikianlah Jahwe bersabda:
Sesungguhnja, Aku membuat engkau
mendjadi kedahsjatan bagi dirimu
sendiri dan bagi semua rekanmu dan
mereka itu akan djatuh karena pedang
seteru2nja dan dengan mata kepala
sendiri akan kausaksikan; seluruh Juda
akan Kuserahkan kedalam tangan radja
Babel dan ia akan membuang mereka
ke Babel serta memukul mereka dengan
pedang.
5 Dan segala harta kota ini, segala
persediaan dan barang berharga dan
segala mata-benda para radja Juda akan
Kuserahkan kedalam tangan seteru2
mereka; (musuh2) itu akan merampasi
dan mengambil serta membawa itu ke
Babel.
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engkau, Pashur dan seisi
rumahmu, kamu akan pergi sebagai
tawanan. Engkau akan tiba di Babel
dan disana engkau akan mati dan
dikuburkan, engkau dan semua
rekanmu, untuk siapa engkau telah
bernubuat dusta."
7 Engkau telah melabu aku, ja Jahwe,
dan aku membiarkan diriku dilabu;
aku Kaupegang dan Kaugagahi. Aku
mendjadi tertawaan se-hari2an, semua
memperolokkan daku.
8 Sebab tiap2 kali aku berbitjara,
aku mesti mendjerit; perkosaan
dan pembasmian mesti kuserukan.
Sebab sabda Jahwe bagiku mendjadi
penghinaan dan djengekan se-hari2an.
9 Djika aku berpikir: Aku tak mau ingat
kepadaNja lagi, aku tidak mau berbitjara
lagi atas namaNja -- maka dalam hatiku
djadinja seperti api jang ber-njala2
tertahan didalam tulang-belulangku.
Aku ber-pajah2 untuk menindihnja, tapi
tidak dapatlah aku.
10 Aku mendengar desas-desus banjak
orang: "Kedahsjatan berkeliling.
Laporkanlah sesuatu, maka kami akan
mengadukan dia." Semua kawan-
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karibku mengintjar djatuhku: "Mungkin
dia membiarkan dirinja dilabu, sehingga
kita dapat melebihinja dan membalas
dendam kepadanja."
11 Tetapi seperti palawan Jahwe beserta
denganku, makanja para pengedjarku
akan tersandung dan kalah, sangat
bermalu, karena tidak berhasil, tjertjaan
abadi jang tak terlupakan.
12 Sebab Jahwe Balatentara adalah
pengudji jang adil, jang mengadjuk
buah-pinggang dan hati; aku akan
melihat pembalasanMu atas mereka,
sebab kepadaMu telah kuserahkan
sengketaku.
13 Bernjanjilah bagi Jahwe, pudjilah
Jahwe, sebab Ia telah melepaskan njawa
orang jang miskin dari tangan para
durdjana.
14 Terkutuklah hari aku dilahirkan.
djangan terberkatilah hari aku dilahirkan
ibuku.
15 Terkutuklah orang, jang mewartakan
kepada bapakku: "Bagimu telah
dilahirkan anak lelaki!" dan dengan itu
amat menggembirakan dia.
16 Biarlah orang itu djadinja seperti
kota2, jang tanpa kasihan dihantjurkan
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Jahwe; biarlah dia mendengar djeritan
dipagi hari, dan pekik perdjuangan
ditengah hari.
17 Karena ia tidak mematikan daku
didalam rahim, maka ibuku mendjadi
kuburku dan rahimnja hamil untuk
se-lama2nja.
18 Mengapa gerangan aku keluar dari
rahim untuk melihat kepajahan dan
perasaian dan mengachiri masa hidupku
dalam malu?
1 Sabda jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia,
ketika radja Sedekia mengutus Pashur
bin Malkia dan imam Sefanja bin
Ma'aseja dengan pesan ini:
2 "Sudi menanjai Jahwe bagi kami,
sebab Nebukadnezar, radja Babel,
bertempur lawan kami. Mungkinlah
Jahwe akan berbuat dengan kami
menurut segala mukdjidjatNja, sehingga
dia itu mundur dari kami."
3 Maka sahut Jeremia kepada mereka:
"Inilah hendaknja kamu katakan kepada
Sedekia:
4 Demikianlah Jahwe, Allah Israil
bersabda: Sesungguhnja, Aku akan
membalikkan sendjata jang ada
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ditanganmu, dengan mana kamu
bertempur diluar tembok lawan radja
Babel dan orang2 Chaldai, jang menjesak
kamu, dan Aku akan mengumpulkannja
di-tengah2 kota ini.
5 Sebab Aku akan bertempur lawan
kamu dengan tangan terentang dan
dengan lengan jang kuat dalam murka;
amarah dan geram jang hebat.
6 Dan Aku akan memukul penduduk
kota ini, manusia dan ternak; mereka
akan mati karena wabah sampar jang
besar.
7 Kemudian -- itulah firman Jahwe
-- Sedekia,radja Juda, pendjabat2nja
dan rakjat, jang dikota ini tersisa dari
wabah sampar, pedang dan kelaparan,
akan Kuserahkan kedalam tangan
Nebukadnezar, radja Babel, seteru
mereka, dan kedalam tangan orang,
jang mentjari njawa mereka. Dia akan
memukul mereka dengan mata pedang
tanpa menjajangkan mereka, tanpa
kasihan atau belaskasihan."
8 "Dan hendaklah kaukatakan kepada
rakjat ini: Demikianlah Jahwe bersabda:
Sesungguhnja, Kutaruh didepan kamu
djalan kehidupan dan djalan kematian:
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jang tinggal dikota ini akan mati
karena pedang, kelaparan dan wabah
sampar; siapa jang keluar dan berbelot
kepada orang2 Chaldai, jang menjesak
kamu, akan hidup dan mendapat
hidupnja akan djarahan.
10 Sebab Aku telah mengarahkan
wadjahKu lawan kota ini akan tjelakanja
dan bukan akan kebaikannja -- itulah
firman Jahwe; kota ini akan diserahkan
kedalam tangan radja Babel dan dia
akan membakarnja habis."
11 Kepada wangsa radja Juda.
Dengarkanlah sabda Jahwe,
12 hai wangsa Dawud! Demikianlah
Jahwe bersabda: "Mengatjaralah dipagi
hari menurut hukum, lepaskanlah orang
jang dirampoki dari tangan si penindas,
agar amarahKu djangan meletup seperti
api, dan lalu ber-kobar2 dengan tak
terpadamkan oleh karena kedurdjanaan
perbuatan2mu.
13 Sesungguhnja, Aku melawan
dikau, jang diam dipadas dataran,
-- itulah firman Jahwe engkau jang
berkata:"Siapa akan menuruni kita,
siapa akan memasuki tempat2
persembunjian kita?"
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Aku akan mengundjungi kamu
sepadan dengan buah perbuatan2mu
-- itulah firman Jahwe. Aku akan
menjalakan api didalam hutannja, dan
api itu akan memakan habis seluruh
lingkungannja"
1 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Turunlah kerumah radja Juda dan
disana hendaklah engkau mengatakan
sabda ini.
2 Hendaklah engkau berkata: Dengarlah
sabda Jahwe, hai radja Juda, jang duduk
diatas tachta Dawud, baginda serta
pendjawat2 dan rakjat baginda, jang
masuk lewat gerbang2 ini.
3 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Djalankanlah hukum dan keadilan;
lepaskanlah orang jang dirampoki
dari tangan sipenindas; djanganlah
merundung dan memperkosa perantau,
jatim-piatu dan djanda, dan djanganlah
menumpahkan darah jang tak bersalah
ditempat ini.
4 Sebab apabila kamu memperbuat
sabda ini dengan saksama, maka lewat
gerbang2 ini akan masuklah radja2 jang
duduk diatas tachta Dawud dengan naik
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kereta dan kuda, mereka sendiri dan
para pendjawatnja serta rakjatnja.
5 Tetapi djika kamu tidak mendengarkan
sabda2 ini, maka Aku telah bersumpah
demi diriKu sendiri tulah firman Jahwe
--: rumah ini akan mendjadi puing2.
6 Sebab demikianlah Jahwe bersabda
tentang wangsa radja Juda: "Sekalipun
engkau itu bagiKu Gile'ad adanja atau
puntjak Libanon, namun engkau Kubuat
djuga mendjadi gurun mendjadi kota
jang tak didiami
7 Dan lawanmu Kusutjikan perusak2,
masing2 dengan sendjatanja; mereka
akan memotong pohon aras pilihanmu
serta membuangnja kedalam api.
8 Maka banjak bangsa akan lewat kota
ini dan berkata satu sama lain: "Karena
apa Jahwe telah berbuat demikian
dengan kota jang besar ini?"
9 (22-8) Dan orang akan menjahut:
"Karena mereka telah meninggalkan
perdjandjian Jahwe, Allah mereka, dan
bersembah-sudjud serta berbakti kepada
dewata lain."
10 Djangan menangisi jang sudah
mati, djangan berta'ziah padanja, tapi
tangisilah dia jang sudah pergi, sebab
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dia tak akan pulang lagi, tak akan
melihat lagi tanah-airnja.
11 Sebab demikianlah Jahwe bersabda
tentang Sjalum, putera Josjijahu, radja
Juda, jang meradja akan ganti bapaknja,
Josjijahu: "Jang mesti keluar dari tempat
ini tidak akan kembali kemari lagi.
12 Sebab ditempat, dibuang ia akan
mati dan negeri ini tidak akan dilihatnja
kembali.
13 Tjelakalah dia, jang membangun
rumah didalam ketidak-adilan. dan
peranginannja didalam perkosaan
hukum; jang mengupah sesamanja
tanpa bajaran dan tak memberikan
upahnja kepadanja;
14 jang berkata: Aku akan membangun
bagiku rumah jang luhur serta
peranginan jang tinggi; jang membuat
djendela padanja, membubuhinja
dengan kaju aras dan menggolesnja
dengan gelinggam.
15 Adakah engkau ini radja, karena
engkau ber-lomba2 dalam hal kaju aras?
Tiadakah bapakmu makan dan minum
djuga? Namun ia mendjalankan hukum
dan keadilan! Ketika itu baik halnja
dengan dia!
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mengatjara bagi si papa dan si
miskin, dan ketika itu baiklah halnja.
Bukan itukah: mengenai Aku? itulah
firman Jahwe.
17 Tapi mata dan hatimu tertudju
melulu kepada keuntungan diri sendiri;
untuk menumpahkan darah jang tidak
bersalah dan melalukan penindasan dan
pemerasan.
18 Karena itu, demikianlah Jahwe
bersabda tentang Jojakim, putera
Josjijahu, radja Juda: "Orang tidak
akan meratapinja: "Aduh, saudaraku"
dan: "Aduh saudari". Orang tidak akan
meratapinja: "Aduh tuanku" dan "Aduh:
seri baginda".
19 Ia akan dikubur setjara penguburan
keledai, ia dipertarikkan dan dibuang
keluar gerbang2 Jerusjalem."
20 Dakilah gunung Libanon dan
mendjeritlah, perdengarkanlah suaramu
di Basjan, mendjeritlah dari atas 'Abarim,
sebab hantjurlah segala pentjintamu.
21 Aku telah berbitjara denganmu
sewaktu engkau aman-tenteram;
sahutmu: "Aku tidak mau mendengar!"
Itulah kelakuanmu sedjak masa
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mudamu, sebab engkau tidak
mendengarkan suaraKu.
22 Segala gembalamu digembalakan
angin, dan para pentjintamu: mereka
pergi kepembuangan! Sebab engkau
akan bermalu dan ditjertja oleh karena
segala kedurdjanaanmu.
23 Engkau jang diam diatas gunung
Libanon jang bersarang di-pohon2 aras;
alangkah engkau me-ngungu2, bila sakit
datang atas dirimu, seperti njeri wanita
bersalin.
24 "Demi Aku hidup -- itulah firman
Jahwe, sekalipun Konjahu, putera
Jojakim, radja Juda, tjintjin meterai pada
tangan kananKu, namun engkau akan
Kutjabut djuga.
25 Engkau akan Kuserahkan kedalam
tangan orang jang mentjari njawamu
dan kedalam tangan orang, jang
kauchawatirkan, kedalam tangan
Nebukadnezar, radja Babel, dan kedalam
tangan orang2 Chaldai.
26 Dan Aku akan mentjampakkan
dikau serta ibu jang telah melahirkan
dikau, kenegeri lain, tempat kamu tidak
dilahirkan, namun disana kamu akan
mati.
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kenegeri, mereka sangat ingin
pulang, tidaklah mereka akan pulang
lagi.
28 Adakah Konjahu, orang ini, barang
petjah dan terhina, atau perabot jang tak
disukai? Mengapa dia dan keturunannja
ditjampakkan dan dibuang kenegeri,
jang tak dikenalnja?
29 Negeri, negeri, negeri! dengarkanlah
sabda Jahwe!
30 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Tjatatlah orang ini: "Tidak beranak,
prija jang tidak berhasil didjamannja."
Sebab tak seorangpun dari antara
keturunannja akan berhasil duduk diatas
tachta Dawud dan memerintah di Juda
lagi."
1 Tjelakalah para gembala,
jang membiarkan domba2
penggembalaannja binasa dan
diserakkan -- itulah firman Jahwe.
2 Karena itu, demikian Jahwe, Allah
Israil, bersabda kepada para gembala
jang menggembalakan umatKu: Kamu
telah membiarkan domba2Ku terserak
dan tertjerai-berai dan kamu tidak
memeliharanja. Sesungguhnja, Aku
akan membalas kamu atas segala
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perbuatanmu jang durdjana -- itulah
firman Jahwe.
3 Dan Aku akan menghimpun sisa
domba2Ku dari segala negeri, tempat
Aku telah mentjeraiberaraikannja.
Aku akan mengembalikannja
kepenggembalaan mereka dan
mereka akan berkembang biak dan
bertambah banjak.
4 Dan Aku akan mengangkat atas
mereka gembala2, jang akan
menggembalakan mereka, dan
mereka tidak akan takut dan tidak akan
tjemas lagi dan tidak lagi akan hilang -itulah firman Jahwe.
5 Sungguh, hari2 akan datang -- itulah
firman Jahwe -- Aku akan menumbuhkan
taruk jang djudjur bagi Dawud; dia akan
meradja sebagai radja jang arif dan
akan mendjalankan hukum dan keadilan
dinegeri.
6 Pada masanja Juda akan diselamatkan
dan Israil akan diam dengan amansentosa. dan inilah nama sebutan
jang akan diberikan orang kepadanja:
"Kedjudjuran kita Jahwe."
7 Dari sebab itu, sesungguhnja, hari
akan datang -- itulah firman Jahwe --
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orang tidak berkata lagi"Jahwe masih
djuga hidup, jang telah menghantar bani
Israil keluar dari negeri Mesir!"
8 Melainkan: "Jahwe hidup, jang
telah menghantar dan mendatangkan
keturunan keluarga Israil pulang dari
negeri utara dan dari sekalian negeri,
tempat mereka telah Kutjerai-beraikan,
sehingga mereka dapat mendiami
tanahnja sendiri."
9 Tentang para nabi. Hatiku patah
didalam batinku, gemetarlah segala
tulangku. Aku ini seperti seorang mabuk,
laksana prija jang dipeningkan anggur,
oleh karena Jahwe dan sabdaNja jang
sutji.
10 Negeri itu penuh dengan orang2 jang
sundal, Betul karena mereka negeri ini
berkabung dan penggembalaan digurun
mendjadi kering; mereka mengedjar
jang durdjana, jang bukan2 merupakan
keperkasaannja.
11 Baik nabi maupun imam fasiklah
mereka, bahkan dirumahKupun Kudapati
kedurdjanaannja, itulah firman Jahwe.
12 Makanja djalan mereka akan
mendjadi seperti lorong2 jang
litjin. Didalam silam mereka akan
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terantuk dan djatuh. Sebab bentjana
Kudatangkan kepada mereka dalam
tahun pembalasannja, itulah firman
Jahwe.
13 Pada nabi2 di Sjomron Kulihat hal2
jang tak pantas; demi Ba'al mereka
bernubuat dan menjesatkan umatKu
Israil.
14 Dan pada nabi2 di Jerusjalem Kulihat
hal2 jang mengerikan: persundalan
dan dusta terus-menerus; dan mereka
menjangga tangan para durdjana,
sehingga seorangpun tidak berbalik dari
kedurdjanaannja. BagiKu mereka seperti
Sodom sadja dan penduduknja seperti
Gomora.
15 Dari sebab itu, demikianlah Jahwe
Balatentara bersabda tentang nabi2
itu: "Sesungguhnja, Aku akan memberi
mereka makan hia dan memberi mereka
minum air berbisa. Sebab dari para nabi
di Jerusjalem telah keluar kefasikan
diseluruh negeri ini."
16 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Djangan mendengarkan
perkataan nabi, jang bernubuat kepada
kamu; mereka mengakali kamu.
Penglihatan dari hati mereka sendiri
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diutjapkan mereka, bukan (jang datang)
dari mulut Jahwe.
17 Kata mereka kepada jang
menghinakan sabda Jahwe: "Selamat
akan bagimu." Dan kepada setiap orang,
jang berdjalan menurut ketegaran
hatinja mereka berkata: "Engkau tak
akan ditimpa bentjana!"
18 Sebab siapakah telah berdiri
dalam dewan penasehat Jahwe dan
melihat serta mendengar sabdaNja?
Siapakah mengindahkan sabdaNja serta
menangkapnja?
19 Sesungguhnja, taufan Jahwe,
amarahNja, berketjamuk, topan puting
beliung; diatas kepala para pendjahat
ber-pusing2
20 Murka Jahwe tak akan berpaling,
sampai Ia memperbuat dan
melaksanakan rentjana2 hatiNja;
kelak dengan baik akan kamu pahami.
21 "Nabi2 itu tidak Kuutus, tapi mereka
toh berkeliling; Aku tidak bersabda
kepada mereka, tapi mereka toh
bernubuat.
22 Sebab sekiranja mereka berdiri
didalam dewan penasehatKu, nistjaja
mereka akan memperdengarkan
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sabdaKu kepada rakjat, sehingga
mereka memalingkan rakjat dari
djalannja jang durdjana dan dari
kedurdjanaan perbuatan2nja."
23 "Adakah Aku ini Allah dari dekat -itulah firman Jahwe dan bukan Allah dari
kedjauhan?
24 Dapatkah seseorang bersembunji
ditempat persembunjiannja, sehingga ia
tidak Kulihat? -- itulah firman Jahwe -Bukankah langit dan bumi diisi oleh Aku?
-- itulah firman Jahwe -".
25 "Aku telah mendengar apa jang telah
dikatakan nabi2, jang menubuatkan jang
dusta atas namaKu dengan berkata: 'Aku
telah bermimpi, aku telah bermimpi!'
26 Sampai bilamana itu masih
didalam hati mereka, dalam hati nabi2
jang menubuatkan jang dusta dan
menubuatkan penipuan hati mereka
sendiri?
27 Mereka bermaksud membuat umatKu
lupa akan namaKu oleh karena mimpi2
mereka, jang ditjeritakannja satu
sama lain, sebagaimana nenek-mojang
mereka telah melupakan namaKu oleh
sebab Ba'al.
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jang mempunjai mimpi, biarlah
ia mentjeritakan mimpi. Tetapi siapa
jang memiliki sabdaKu, hendaklah ia
mengutjapkan sabdaKu itu menurut
kebenaran." "Kena-mengena apa
djerami tertjentjang dengan gandum?"
-- itulah firman Jahwe -29 Bukankah sabdaKu seperti api
bernjala? -- itulah firman Jahwe -- dan
laksana tukul besi jang menghantjurkan
batukarang?"
30 "Makanja, Aku (berhadapan) dengan
nabi2 itu -- itulah firman Jahwe -- nabi2
jang mentjuri sabdaKu dari satu sama
lain.
31 Sungguh, Aku (berhadapan) dengan
nabi2 itu -- itulah firman Jahwe -- nabi2
jang perlu menggunakan hanja lidah
mereka untuk mengutarakan firman2.
32 Sungguh, Aku (berhadapan)
(dengan nabi2) jang memimpikan jang
dusta -- itulah firman Jahwe -- dan
mentjeritakannja serta menjesatkan
umatKu dengan dusta dan bualan
mereka, padahal mereka tidak Kuutus
dan tidak Kuperintahkan. Mereka itu
tidak berfaedah sedikitpun bagi bangsa
ini, itulah firman Jahwe."
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apabila rakjat atau seorang nabi
atau seorang imam bertanja kepadamu
:"Apakah tanggungan Jahwe?" lalu
katakanlah kepada mereka: "Kamulah
jang ditanggung!" dan Aku akan
melepaskan kamu, itulah firman Jahwe.
34 Dan nabi, imam dan rakjat, jang akan
berkata: "Tanggungan Jahwe, "orang itu
dan seisi rumahnja akan Kubalas.
35 Demikianlah hendaknja kamu berkata
kepada sesamamu serta saudaramu:
"Apakah telah didjawab Jahwe?" dan:
"Apakah telah disabdakan Jahwe?"
36 Tetapi "Tanggungan Jahwe,"
djanganlah kamu pakai lagi. Kalau
tidak, maka katanja sendiri itu akan
mendjadi tanggungannja. Kamu
memutar-balikkan sabda Allah jang
hidup, Jahwe Balatentara, Allah kita.
37 Hendaklah engkau berkata demikian
kepada nabi itu: "Apakah telah didjawab
Jahwe kepadamu?" dan: "Apakah
disabdakan Jahwe?".
38 Tetapi djika kamu mengatakan
"Tanggungan Jahwe", nah, demikianlah
Jahwe bersabda: Karena kamu
mengatakan kata ini "Tanggungan",
walaupun Aku telah menjuruh
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beritahukan kepada kamu; Djanganlah
kamu mengatakan "Tanggungan Jahwe",
39 maka, sesungguhnja, Aku pasti akan
mengangkat kamu dan melepaskan
djauh2 dari hadapan hadiratKu,
kamu sendiri dan kota, jang telah
Kuanugerahkan kepada kamu serta
nenek-mojangmu.
40 Dan Aku akan menaruh atas dirimu
penghinaan abadi dan tjertjaan abadi,
jang takkan terlupakan.
1 Jahwe memperlihatkan
kepadaku dua kerandjang berisi
buah ara, jang berdiri didepan bait Jahwe
-- sesudah Nebukadnezar, radja Babel,
membuang Jekonja, putera Jojakim,
radja Juda, para pegawai tinggi Juda,
para pandai logam dan djuru kuntji dari
Jerusjalem dan memindahkan mereka
ke Babel.
2 Adapun kerandjang jang satu penuh
dengan buah ara jang sangat baik,
seperti buah2 ara bungaran dan
kerandjang jang lain penuh dengan
buah ara jang sangat buruk, demikian
buruknja sehingga tak dapat dimakan.
3 Dan Jahwe bersabda kepadaku:
"Apakah jang kaulihat, Jeremia?"
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Sahutku: "Buah ara. Buah ara jang
baik itu adalah baik sekali, tetapi jang
buruk itu adalah buruk sekali, demikian
buruknja, sehingga tak dapat dimakan."
4 Maka sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
5 "Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
Bersabda: Seperti buah ara jang baik ini,
demikianlah Aku memandang akan jang
baik kaum buangan dari Juda, jang telah
Kukirim dari tempat ini kenegeri orang2
Chaldai.
6 Aku akan mengarahkan pandanganKu
kepada mereka akan jang baik. Aku akan
mengembalikan mereka kenegeri ini
dan membangun mereka dan bukannja
meruntuhkan; menanam mereka dan
bukannja merunggas.
7 Aku akan menganugerahkan kepada
mereka suatu hati untuk mengenal Aku,
jaitu bahwasanja Aku ini Jahwe, dan
bahwasanja mereka akan mendjadi
umatKu dan Aku mendjadi Allah mereka.
Sebab mereka akan berbalik kepadaKu
dengan segenap hati.
8 Dan seperti buah ara jang buruk
ini, jang demikian buruknja sehingga
tak dapat dimakan -- demikianlah
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Jahwe bersabda -- begitupun akan
Kuperlakukan Sedekia, radja Juda, dari
pendjabat2nja dan sisa Jerusjalem, jang
masih tersisa dinegeri ini dan jang diam
di Mesir.
9 Aku membuat mereka mendjadi
sesuatu jang mendjerakan segala
keradjaan dibumi, dan mendjadi
penghinaan dan misal, tjatjian dan
kutuk disemua tempat, mereka akan
Kutjerai-baraikan.
10 Aku akan mengirim diantara mereka
pedang, kelaparan dan wabah sampar,
sampai mereka lenjap dari tanah, jang
telah Kuanugerahkan kepada mereka
dan nenek-mojangnja."
1 Sabda ini disampaikan kepada
Jeremia tentang seluruh rakjat
Juda dalam tahun keempat Jojakim,
putera Josjijahu, radja Juda, jaitu tahun
pertama Nebukadnezar, radja Babel.
2 Itu diutjapkan nabi Jeremia kepada
seluruh rakjat Juda dan penduduk
Jerusjalem:
3 "Sedjak tahun ketigabelas Josjijahu,
putera Amon, radja Juda, sampai dewasa
ini djadi duapuluh tiga tahun lamanja -sampailah sabda Jahwe kepadaku dan
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aku terus menerus berbitjara dengan
kamu, tetapi kamu tidak mendengarkan.
4 Terus menerus Jahwe mengutus
segala hambaNja, para nabi, kepada
kamu, tetapi kamu tidak mendengarkan
dan tidak mentjondongkan telingamu
untuk mendengar.
5 (Katanja): Hendaklah kamu masing2
berbalik dari djalanmu jang durdjana
dan dari kedurdjaanaan perbuatanmu,
maka kamu boleh tetap tinggal dinegeri,
jang telah dianugerahkan Jahwe kepada
kamu dan kepada nenek-mojangmu dari
abad keabad.
6 Djanganlah membuntuti dewata lain
untuk berbakti dan bersembah-sudjud
kepada mereka dan djanganlah kamu
menantang Aku dengan pekerdjaan
tanganmu, maka Akupun tidak akan
mendjahati kamu.
7 Tetapi kamu tidak mendengarkan
Daku -- itulah firman Jahwe -- untuk
menantang Aku dengan pekerdjaan
tanganmu akan tjelakamu sendiri.
8 Karena itu, demikianlah Jahwe
Balatentara bersabda: Oleh karena kamu
tidak mendengarkan sabdaKu,
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Aku akan menjuruh
ambil segala marga diutara -- itulah
firman Jahwe -- dan Nebukadnezar,
hambaKu, dan mendatangkan mereka
terhadap negeri ini serta peduduknja
dan segala bangsa disekitarnja. Aku
akan mengharamkan mereka dan
membuat mereka mendjadi suatu
kedahsjatan, buah suitan dan puing2
untuk se-lama2nja.
10 Aku akan melenjapkan tempik-sorak
dan pekik-gembira, suara mempelai
laki2 dan suara mempelai perempuan,
bunji penggilingan tangan dan tjahaja
pelita.
11 Maka seluruh negeri ini akan
mendjadi puing2 dan kedahsjatan
dan di-tengah2 bangsa2 mereka akan
menghamba tudjuhpuluh tahun lamanja.
12 Tetapi apabila tudjuhpuluh tahun itu
sudah genap, maka radja Babel dan
bangsa itupun -- itulah firman Jahwe
-- akan Kubalas kedjahatannja dan
negeri orang2 Chaldai akan Kudjadikan
kelengangan abadi.
13 Atas negeri itu Aku akan
mendatangkan segala sabda jang
telah Kusabdakan terhadapnja,
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semuanja jang tertulis dalam kitab ini."
Apa jang telah dinubuatkan Jeremia atas
segala bangsa.
14 Sebab mereka akan diperhambakan
oleh bangsa2 jang kuat dan radja2
jang besar dan dengan itu Aku akan
membalas mereka menurut perbuatan2
mereka sendiri dan sekedar pekerdjaan
tangan mereka.
15 Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda kepadaku: "Ambillah piala
anggur ini dari tanganKu dan beri
minuman daripadanja kepada segala
bangsa, kepada siapa engkau Kuutus,
16 supaja mereka minum dan siah-lajah
serta mendjadi ke-gila2an karena
pedang, jang akan Kukirim di-tengah2
mereka".
17 Maka kuambil piala dari tangan
Jahwe dan kuberi minum daripadanja
kepada segala bangsa, kepada siapa aku
telah diutus oleh Jahwe,
18 dan kepada Jerusjalem dan
kota2 Juda dengan radjanja serta
pendjabat2nja untuk membuat mereka
mendjadi puing2, kedahsjatan, buah
suitan dan kutuk, sebagaimana halnja
sekarang ini;
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Fare'o, radja Mesir, dan
kepada pendjawat2nja, pegawai2 dan
segenap rakjatnja
20 kepada para pendatang (serta segala
radja negeri 'Uz), para radja negeri
Felesjet, Asjkalon, 'Aza, 'Ekron dan apa
jang tersisa dari Asjdod,
21 kepada Edom, Moab, bani 'Amon;
22 kepada segala radja Tyrus dan Sidon
dan segala radja pulau2 diseberang laut;
23 kepada Dedan, Tema, Buz, dan
semua jang mentjukur pelipisnja;
24 kepada segala radja Arabia jang
mendiami gurun;
25 kepada segala radja Zimri, segala
radja 'Elam dan segala radja Media;
26 kepada segala radja diutara, dekat
atau djauh, satu demi satu, dan kepada
segala keradjaan dibumi, jang ada
dimuka tanah; dan radja Sjesjak akan
minum sesudah mereka.
27 Hendaklah engkau berkata
kepada mereka: "Demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil, bersabda:
Minumlah, mabuklah dan muntah2lah;
djatuhlah dengan tidak bangun kembali,
karena pedang jang Kukirim di-tengah2
kamu.
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mereka enggan menerima
piala itu dari tanganmu untuk minum,
hendaklah engkau berkata kepada
mereka: Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Kamu mesti minum!
29 Sebab sesungguhnja, dengan kota,
jang atasnja namaKu telah diserukan,
Kumulai bentjana itu, masakan kamu
akan terluput! Kamu takkan terluput,
sebab Aku memanggil pedang terhadap
segenap penduduk bumi, itulah firman
Jahwe Balatentara."
30 Dan engkau harus menubuatkan
segala sabda ini dan berkata kepada
mereka: "Jahwe meraung dari
ketinggian, dari dalam kediamanNja
jang sutji Ia memperdengarkan
suaraNja, dengan hebatnja Ia meraung
diatas tanah penggembalaanNja,
diteriakkanNja pekik para pengindjak
anggur terhadap segala penduduk bumi;
31 gemuruhnja sampailah
keperhinggaan bumi. Sebab Jahwe
beratjara dengan segenap bangsa, Ia
hendak menghakimi segala jang hidup;
kepada pedang diserahkanNja kaum
pendjahat." itulah firman Jahwe.
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Jahwe Balatentara
bersabda: "Sesungguhnja, bentjana
beralih dari bangsa kebangsa topan jang
hebat berketjamuk dari udjung bumi."
33 Ada jang hari itu ditewaskan oleh
Jahwe dari udjung bumi jang satu sampai
keudjung jang lain; mereka tak akan
diratapi, tak akan dikumpulkan atau
dikuburkan, melainkan akan mendjadi
pupuk ditanah.
34 Mengaduhlah, hai gembala2, dan
mendjeritlah, bergulinglah didalam
debu, hai para pemuka kawanan! Sebab
genaplah sudah hari2 pembantaianmu,
kamu akan rebah seperti bandot2
terpilih.
35 Lenjaplah kesempatan bagi para
gembala untuk lari, kesempatan bagi
para pemuka kawanan untuk lepas.
36 Dengarlah, djeritan para gembala,
aduhan pemuka kawanan, sebab Jahwe
membasmi perumputan mereka.
37 Sunji-sepilah penggembalaan subur
oleh karena pidjar murka Jahwe.
38 Laksana singa Ia meninggalkan
guaNja, negeri mereka sudah mendjadi
lengang, oleh karena pedang jang
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merundung, oleh karena pidjar
murkaNja.
1 Pada permulaan pemerintahan
Jojakim, putera Josjijahu, radja
Juda, sabda ini dari pihak Jahwe
disampaikan (kepada Jeremia).
2 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Pergilah dan berdirilah dipelataran
Rumah Jahwe dan katakanlah kepada
semua kota Juda, jang datang
bersembah-sudjud didalam Rumah
Jahwe, segala sabda jang Kuperintahkan
kepadamu untuk dikatakan kepada
mereka. Djanganlah satu sabdapun
dikurangkan.
3 Boleh djadi mereka akan
mendengarkan dan berbalik, masing2
dari djalannja jang durdjana, sehingga
Aku menjesalkan bentjana jang
Kumaksudkan akan Kuperbuat kepada
mereka karena kedurdjanaan perbuatan
mereka.
4 Hendaklah engkau berkata kepada
mereka: Demikianlah Jahwe bersabda:
Djika kamu tidak mendengarkan Daku
dan tidak berdjalan menurut TauratKu
jang telah Kutaruh dihadapanmu,
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tidak mendengarkan perkataan
hamba2Ku, para nabi, jang terus
menerus Kuutus kepadamu, tetapi jang
tidak kamu dengarkan,
6 maka dengan bait ini Aku akan
berbuat sebagaimana Aku telah berbuat
dengan Sjilo, dan kota ini akan Kubuat
mendjadi kutukan bagi segala bangsa
dibumi."
7 Para imam dan nabi serta segenap
rakjat mendengar Jeremia mengatakan
perkataan itu didalam Rumah Jahwe.
8 Setelah Jeremia selesai mengatakan
segala apa jang telah diperintahkan
Jahwe (kepadanja) untuk dikatakan
kepada segenap rakjat, lalu para imam
dan nabi serta seluruh rakjat memegang
dia dan berkata: "Engkau mesti mati!
9 Mengapa engkau bernubuat atas
nama Jahwe: Seperti Sjilo demikianpun
bait ini djadinja nanti, dan kota ini akan
dibasmi, sehingga tiada penduduk lagi?"
Maka seluruh rakjat berhimpun pada
Jeremia didalam Rumah Jahwe.
10 Para pendjabat Juda mendengar hal
itu, lalu naik dari istana ke Rumah Jahwe
dan duduk pada tempat masuk gerbang
(baru Rumah) Jahwe.
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semua imam dan nabi berkata
kepada pendjabat2 itu dan segenap
rakjat: "Orang itu patut dihukum mati.
Sebab ia telah bernubuat terhadap kota
ini, seperti jang telah kamu dengar
dengan telinga sendiri".
12 Maka kata Jeremia kepada para
pendjabat dan segenap rakjat: "Jahwe
telah mengutus aku untuk menubuatkan
tentang baitullah dan kota ini segala
sesuatu jang telah kamu dengar.
13 Nah sekarang, perbaikilah langkahlakumu dan dengarkanlah suara Jahwe,
Allahmu; nistjaja Jahwe akan menjesal
akan bentjana jang telah diantjamkanNja
terhadap kamu.
14 Mengenai diriku, lihatlah, aku
berada didalam tanganmu, perbuatlah
padaku apa jang baik dan lurus dalam
pandanganmu.
15 Hanja ketahuilah baik2, bahwa kamu
memberati dirimu sendiri, kota ini dan
penduduknja dengan darah jang tak
bersalah, djika kamu membunuh aku,
sebab dengan sesungguhnja, Jahwe
telah mengutus aku kepadamu untuk
mengatakan kesemuanja itu didalam
telingamu."
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semua pendjabat dan seluruh
rakjat berkata kepada para imam dan
nabi: "Orang ini tidaklah semestinja
dihukum mati. Sebab atas nama Jahwe,
Allah kitalah ia telah berkata kepada
kita."
17 Djuga beberapa orang tua2 dinegeri
bangkit dan berkata kepada seluruh
djemaah rakjat itu:
18 "Micha orang Moresjet bertugas
sebagai nabi didjaman Hizkia, radja
Juda, dan ia berkata kepada seluruh
rakjat Juda: Demikianlah Jahwe
Balatentara bersabda: "Sion akan
dibadjak seperti ladang, Jerusjalem
mendjadi timbunan puing dan gunung
baitullah akan mendjadi bukit jang
menghutan."
19 Adakah Hizkia, radja Juda, dan
seluruh Juda telah membunuh dia?
Bukankah ia lalu takut kepada Jahwe dan
mempermanis wadjah Jahwe? Makanja
Jahwe menjesal akan bentjana jang
telah diantjamkanNja kepada mereka.
Dan kita mau menanggungkan pada diri
kita kesalahan seberat ini?"
20 Lagi pula ada seorang orang, jang
bernubuat atas nama Jahwe, jakni Uria
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bin Sjema'jahu dari Kirjat-Je'arim. Ia
bernubuat terhadap kota serta negeri
ini sesuai dengan segala perkataan
Jeremia.
21 Radja Jojakim, para perwira dan
pendjabat mendengar perkataan itu dan
radja berusaha membunuh dia. Ketika
Uria mendengar hal itu, ia lalu dengan
takutnja lari dan pergi ke Mesir.
22 Tetapi radja Jojakim mengutus
orang2 ke Mesir, jakni Elnatan bin 'Akbor
dan beberapa orang sertanja.
23 Mereka mengambil Uria dari Mesir
dan membawanja kepada radja Jojakim,
jang membunuh dia dengan pedang
serta membuang majatnja kepekuburan
rakjat djelata.
24 Tetapi Ahikam bin Sjafan turun
tangan demi Jeremia, sehingga dia tidak
diserahkan kedalam tangan rakjat untuk
dibunuh!
1 Pada permulaan pemerintahan
Sedekia, putera Josjijahu, radja
Juda, disampaikan sabda ini dari pihak
Jahwe kepada Jeremia:
2 Demikianlah Jahwe bersabda
kepadaku: Buatlah bagi dirimu ikatan
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dan gandar, dan taruhlah itu diatas
tengkukmu,
3 lalu kirimlah pesan kepada radja
Edom, radja Moab, radja bani 'Amon,
radja Tyrus dan radja Sidon, dengan
perantaraan utusan2, jang telah datang
ke Jerusjalem kepada Sedekia, radja
Juda.
4 Berikanlah suruhan berikut ini kepada
mereka untuk tuan2nja: Demikianlah
Jahwe Balatentara, Allah Israil bersabda:
Ini harus kamu katakan kepada
tuan2mu:
5 Aku telah membuat bumi, manusia dan
ternak diatas bumi, dengan kekuatanKu
jang besar dan dengan tangan terentang
dan Aku memberikannja kepada siapa
jang lurus dalam pandanganKu.
6 Nah sekarang, segala negeri
itu Kuserahkan kedalam tangan
Nebukadnezar, radja Babel, hambaKu.
Demikian pula Kuberikan kepadanja
margasatwa untuk berhamba kepadanja.
7 Dan segala bangsa akan menghamba
kepadanja, kepada puteranja serta
tjutjunja, sampai waktunja tiba pula bagi
negerinja sendiri. Dan banjak bangsa
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serta radja besar akan menghamba
kepadanja.
8 Bangsa dan keradjaan, jang tidak
menghamba kepada Nebukadnezar,
radja Babel, dan jang tidak menaruh
tengkuknja dibawah kuk radja Babel,
bangsa itu akan Kukundjungi dengan
pedang, kelaparan dan wabah sampar -itulah firman Jahwe -- sampai mereka
semua Kuserahkan kedalam tangannja.
9 Adapun kamu sendiri, djangan
mendengarkan nabi2mu, tukang2
hobatan, para pemimpi, wasitah dan
djuru sihirmu, jang berkata kepadamu:
"Kamu djangan berhamba kepada radja
Babel."
10 Sebab mereka menubuatkan dusta
untuk mendjauhkan kamu dari tanahmu,
sehingga Aku mentjerai-beraikan serta
membinasakan kamu.
11 Tetapi bangsa jang menaruh
tengkuknja dibawah kuk radja Babel
dan menghamba kepadanja, akan
Kubiarkan tinggal ditanahnja dengan
tenang -- itulah firman Jahwe -- untuk
mengolahnja dan mendiaminja."
12 Dan kepada Sedekia, radja Juda,
aku berkata sama pula: "Taruhlah
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tengkuk kamu dibawah kuk radja
Babel, menghambalah kepadanja serta
bangsanja, maka kamu akan tetap
hidup.
13 Mengapa kamu mau mati, baginda
serta rakjat baginda, karena pedang,
kelaparan dan wabah sampar,
sebagaimana jang telah disabdakan
Jahwe mengenai bangsa, jang tidak
menghamba kepada radja Babel?
14 Djangan mendengarkan perkataan
nabi2, jang berkata kepada kamu:
"Djangan menghamba kepada radja
Babel"; sebab mereka menubuatkan
dusta kepada kamu.
15 Mereka kan tidak Kuutus -itulah firman Jahwe -- dan mereka
menubuatkan dusta atas namaKu,
sehingga Aku akan mentjerai-beraikan
kamu dan kamu djatuh binasa, kamu
sendiri serta nabi2 jang bernubuat
kepada kamu".
16 Djuga kepada para imam serta
segenap rakjat aku berkata:
"Demikianlah Jahwe bersabda:
Djangan mendengarkan perkataan
nabi2, jang bernubuat kepada kamu:
"Sesungguhnja, perabot Rumah Jahwe
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akan segera dikembalikan dari Babel";
sebab dustalah apa jang dinubuatkan
mereka kepada kamu.
17 Djangan mendengarkan mereka.
Menghambalah kepada radja Babel,
maka kamu akan hidup. Mengapa kota
ini mesti mendjadi tumpukan puing?
18 Djika mereka itu sungguh nabi
dan sabda Jahwe ada pada mereka,
biarlah mereka mendesak kepada
Jahwe Balatentara, supaja perabot
jang tertinggal didalam Rumah Jahwe,
didalam istana radja Juda dan di
Jerusjalem, djangan sampai ke Babel
djuga".
19 Sebab demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Turus2, "Laut", tjagak2 dan
sisa perabot jang tertinggal dikota,
20 dan jang tidak diambil oleh
Nebukadnezar, radja Babel, ketika ia
membuang Jekonja, putera Jojakim,
radja Juda, dari Jerusjalem ke Babel
ber-sama2 dengan kaum bangsawan
Juda dan Jerusjalem:
21 sebab demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil, bersabda
tentang perabot jang tertinggal dalam
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Rumah Jahwe, didalam istana radja Juda
dan di Jerusjalem itu:
22 Kesemuanja itu akan dibawa ke
Babel dan akan berada disana sampai
hari Aku mentjarinja lagi -- itulah firman
Jahwe -- dan Aku menaikkannja serta
mengembalikannja ketempat ini."
1 (Dalam tahun itu djuga, pada
permulaan pemerintahan)
Sedekia, radja Juda; dalam tahun
keempat, dalam bulan kelima,
berkatalah nabi Hananja bin 'Azur
dari Gibe'on kepadaku didalam Rumah
Jahwe, didepan para imam dan segenap
rakjat:
2 "Demikianlah Jahwe Balatentara, Allah
Israil, bersabda: Aku mematahkan kuk
radja Babel.
3 Dalam tempo dua tahun ini
Kukembalikan ketempat ini segala
perabot Rumah Jahwe, jang telah
diambil oleh Nebukadnezar, radja Babel,
dari tempat ini untuk dibawa ke Babel.
4 Djuga Jekonja, putera Jojakim, radja
Juda, dan segenap kaum buangan
Juda jang telah pergi ke Babel akan
Kukembalikan ketempat ini -- itulah
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firman Jahwe -, sebab Aku akan
mematahkan kuk radja Babel."
5 Tetapi nabi Jeremia berkata kepada
nabi Hananja didepan para imam dan
segenap rakjat jang berdiri di Rumah
Jahwe.
6 Nabi Jeremia berkata: "Amin! Semoga
Jahwe berbuat demikian! Semoga
Jahwe membuat terpenuhinja segala
perkataan, jang telah kaunubuatkan
itu, dan mengembalikan perabot Rumah
Jahwe dan semua orang buangan dari
Babel ketempat ini!
7 Namun demikian, dengarkanlah
kiranja perkataan, jang hendak
kukatakan didalam telingamu dan
didalam telinga segenap rakjat.
8 Nabi2 jang sedjak dahulukala tampil
sebelumku dan sebelummu, telah
menubuatkan pertempuran, bentjana
dan wabah sampar atas banjak negeri
dan keradjaan jang besar.
9 Mengenai nabi jang menubuatkan
selamat: apabila sabda itu sudah
kesampaian, maka nabi itu akan
diketahui sebagai nabi, jang sungguh2
diutus Jahwe."
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nabi Hananja mengambil gandar
dari atas tengkuk nabi Jeremia dan
mematahkannja.
11 Dan Hananja berkata didepan
segenap rakjat: "Demikianpun dalam
djangka waktu dua tahun Aku akan
mematahkan pula kuk Nebukadnezar,
radja Babel, dari atas tengkuk segala
bangsa". Adapun nabi Jeremia lalu
melandjutkan perdjalanannja.
12 Tetapi sesudah nabi Hananja
mematahkan gandar dari atas tengkuk
nabi Jeremia, lalu disampaikanlah sabda
Jahwe ini kepada Jeremia:
13 "Pergilah dan katakanlah kepada
Hananja: Demikianlah Jahwe bersabda:
Gandar dari kaju telah kaupatahkan,
tetapi akan gantinja Aku akan membuat
sebuah gandar dari besi.
14 Demikianlah Jahwe Balatentara,
Allah Israil, bersabda: Suatu kuk
dari besi Kutaruh diatas tengkuk
segala bangsa itu, sehingga mereka
menghamba kepada Nebukadnezar,
radja Babel, dan mereka akan berhamba
kepadanja. Malahan margasatwapun
sudah Kuberikan kepadanja."
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kata nabi Jeremia kepada nabi
Hananja: "Dengarkanlah, hai Hananja!
Jahwe tidak mengutus engkau. Tetapi
engkau telah membuat rakjat pertjaja
pada jang dusta.
16 Karena itu, demikianlah Jahwe
bersabda: Sesungguhnja, Aku mengirim
engkau pergi dari muka tanah. Dalam
tahun ini djuga engkau sudah mendjadi
majat. Sebab engkau telah menghasut
perdurhakaan kepada Jahwe."
17 Dan nabi Hananja mati dalam tahun
itu djuga, dalam bulan ketudjuh.
1 Inilah surat, jang dikirim oleh
nabi Jeremia dari Jerusjalem
kepada kaum tua2 dari antara orang2
buangan, kepada para imam dan nabi
serta sisa seluruh rakjat, jang telah
dibuang dari Jerusjalem ke Babel oleh
Nebukadnezar,
2 setelah Jekonja, Jamtuan, para sida2,
para pegawai tinggi Juda dan Jerusjalem,
para pandai logam dan djuru kuntji
meninggalkan Jerusjalem -3 dengan perantaraan El'asa bin Sjafan
dan Gemarja bin Hilkia, jang diutus
ke Babel Sedekia, radja Juda, kepada
Nebukadnezar, radja Babel: oleh
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Jahwe Balatentara,
Allah Israil, bersabda kepada segenap
kaum buangan, jang telah Kubuang dari
Jerusjalem ke Babel:
5 Bangunlah rumah dan diamilah itu;
tanamlah kebun anggur dan makanlah
buahnja;
6 ambillah isteri dan peranakkanlah
putera-puteri; peristerikanlah putera2mu
dan persuamikanlah puteri2mu, supaja
mereka melahirkan putera-puteri pula;
berlipatgandalah disana dan djanganlah
sampai berkurang.
7 Tjarilah kesedjahteraan bagi
kota, tempat kamu telah Kubuang, dan
berdoalah untuknja kepada Jahwe, sebab
kesedjahteraannja akan merupakan
kesedjahteraanmu pula."
8 Tetapi demikianlah Jahwe Balatentara,
Allah Israil, bersabda: "Djagalah
supaja nabi2 jang terdapat diantara
kamu dan tukang2 hobatan djangan
sampai menipu kamu dan djangan
mendengarkan para pemimpi, jang
kamu suruh bermimpi.
9 Sebab dengan berdusta mereka
bernubuat kepada kamu atas namaKu;
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mereka tidaklah Kuutus -- itulah firman
Jahwe."
10 Sebab demikianlah Jahwe bersabda:
"Sesudah genaplah tudjuhpuluh
tahun bagi Babel, barulah Aku akan
mengundjungi kamu dan menepati
djandjiKu untuk mengembalikan kamu
ketempat ini.
11 Sebab Aku mengetahui rentjana2
jang Kutaruh terhadapmu -- itulah firman
Jahwe -- jakni rentjana2 kesedjahteraan
dan bukannja bentjana, untuk memberi
kamu masa depan jang penuh harapan.
12 Djika kamu berseru kepadaKu dan
datang berdoa kepadaKu, maka kamu
akan Kudengarkan.
13 Dan djika kamu mentjari Aku, maka
kamu akan mendapati Aku, asal sadja
kamu mentjari Aku dengan segenap
hati.
14 Dan Aku akan membiarkan diriKu
kamu dapati -- itulah firman Jahwe -dan Aku akan memulihkan nasibmu;
Aku akan menghimpun kamu dari
tengah2 segala bangsa dan dari segala
tempat kamu telah Kutjerai-beraikan
-- itulah firman Jahwe -- dan Aku
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akan mengembalikan kamu ketempat,
darimana kamu telah Kubuang."
15 Memang kamu berkata: "Jahwe telah
menampilkan nabi2 bagi kita di Babel".
16 Sebab demikianlah Jahwe bersabda
tentang radja, jang duduk diatas tachta
Dawud, dan tentang seluruh rakjat, jang
diam dikota ini, jakni saudara2mu jang
tidak pergi sertamu dalam pembuangan.
17 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Sesungguhnja, Aku akan
mengirim kepada mereka pedang,
kelaparan dan wabah sampar dan Aku
membuat mereka seperti buah ara jang
merekah, terlalu buruk untuk dimakan.
18 Aku akan me-ngedjar2 mereka
dengan pedang, kelaparan dan wabah
sampar dan membuat mereka mendjadi
sesuatu jang mendjerakan segala
keradjaan dibumi, mendjadi kutuk
dan kedahsjatan, buah suitan dan
penghinaan bagi segala bangsa,
ketengah mana Aku mentjerai-beraikan
mereka,
19 karena mereka tidak mendengarkan
sabdaKu -- itulah firman Jahwe -apabila Aku mengutus hamba2Ku, para
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nabi, terus menerus, tapi kamu tidak
mendengarkan -- itulah firman Jahwe.
20 Adapun kamu, dengarkanlah sabda
Jahwe, hai sekalian orang buangan, jang
telah Kukirim dari Jerusjalem ke Babel."
21 Sebab demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil, bersabda
tentang Ahab bin Kolaja dan Sidkijahu
bin Ma'seja, jang menubuatkan jang
dusta kepada kamu atas namaKu:
"Sesungguhnja, Aku menjerahkan
mereka kedalam tangan Nebukadnezar,
radja Babel, dan ia akan membunuh
mereka didepan matamu.
22 Mereka akan mendjadi kutukan bagi
semua kaum buangan Juda, jang berada
di Babel: Semoga Jahwe mendjadikan
dikau seperti Sidkijahu dan Ahab, jang
telah dipanggang radja Babel atas api.
23 Sebab mereka telah memperbuat
kebodohan di Israil, bersundal dengan
isteri sesama mereka dan atas namaKu
mengutjap sabda jang dusta, jang tidak
Kuperintahkan kepada mereka. Memang
Aku tahu dan menjaksikan hal itu, itulah
firman Jahwe."
24 "Dan kepada Sjema'jahu, orang
Nehelam, hendaklah engkau berkata:
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Jahwe Balatentara, Allah
Israil, bersabda: "Karena engkau telah
mengirim surat ini atas namamu sendiri
kepada seluruh rakjat di Jerusjalem dan
kepada imam Safanja bin Ma'aseja dan
kepada semua imam:
26 Jahwe telah mengangkat engkau
mendjadi imam akan ganti Jojada',
sebagai penjelenggara Rumah Jahwe
mengenai setiap orang jang kerandjingan
dan jang bernubuat dan untuk menaruh
orang itu dalam pasung dan sengkala.
27 Tetapi mengapa engkau tidak
menghardik Jeremia, orang 'Anatot itu,
jang bernubuat kepada kamu?
28 Sebab karena itulah ia telah sampai
mengirim pesan ini kepada kami di
Babel: Waktunja masih lama! Bangunlah
rumah dan diamilah itu; tanamlah kebun
anggur dan makanlah buahnja."
29 Imam Sefanja membatjakan surat itu
kedalam telinga nabi Jeremia.
30 Maka sabda Jahwe ini disampaikan
kepada Jeremia:
31 "Kirimlah kabar ini kepada kaum
buangan: Demikianlah Jahwe bersabda
tentang Sjema'ja, orang Nehelam:
Karena Sjema'ja bernubuat kepada
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kamu tanpa Kuutus dan ia membuat
kamu pertjaja kepada jang dusta:
32 karena itu, demikianlah Jahwe
bersabda: Aku akan mengundjungi
Sjema'ja orang Nehelam, dan
keturunannja. Tak seorangpun dari
orang2nja akan diam di-tengah2 bangsa
ini dan memandang kesedjahteraan,
jang akan Kuperbuat pada umatKu -itulah firman Jahwe. Sebab ia telah
menghasut pendurhakaan kepada
Jahwe."
1 Sabda jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia:
2 Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: "Tulislah segala sabda jang
Kusabdakan kepadamu, didalam sebuah
kitab.
3 Sebab sesungguhnja, akan datang
hari2 -- itulah firman Jahwe -- Aku
akan memulihkan nasib umatKu Israil
dan Juda -- itulah firman Jahwe -- dan
mengembalikan mereka kenegeri, jang
telah Kuanugerahkan kepada nenekmojang mereka, supaja dimilikinja".
4 Inilah sabda jang disabdakan Jahwe
tentang Israil dan Juda:

30
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Jahwe bersabda:
"Djeritan kegetaran telah kami dengar,
kekedjutan, dan tidak ada selamat.
6 Tanjakanlah dan lihatlah: Adakah
lelaki bersalin? Mengapa gerangan
tampak olehKu setiap pria dengan
tangannja pada pinggang seperti wanita
jang sakit beranak, dan setiap muka
gerising dan mendjadi putjat-lesi?
7 Tjelakalah, sebab hari itu besar, tiada
tara bandingnja. Itulah suatu waktu
kesesakan bagi Jakub, tapi ia akan
selamat daripadanja.
8 Pada hari itu akan terdjadilah -itulah firman Jahwe Balatentara -Aku akan mematahkan kuknja dari
atas tengkukmu dan memutuskan
belenggumu; orang asing tak akan
memperhambakan mereka lagi,
9 tetapi mereka akan berhamba kepada
Jahwe, Allah mereka, dan kepada
Dawud, radja mereka, jang akan
Kuangkat atas mereka.
10 Dan engkau, djangan takut, hai
hambaKu Jakub, -- itulah firman Jahwe
-- djangan tjemas, hai Israil! Sebab,
sesungguhnja, Aku akan menjelamatkan
dikau dari daerah jang djauh dan
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keturunanmu dari negeri penawanannja.
Jakub akan pulang dengan sentosa,
tanpa susah dan dengan tiada jang
menggentarkannja.
11 Sebab Aku beserta denganmu
-- itulah firman Jahwe -- untuk
menjelamatkan dikau; sebab Aku akan
menghabisi bangsa semua, tempat
engkau telah Kutjerai-beraikan; tapi
engkau takkan Kuhabisi, melainkan
engkau hanja Kusiksa menurut hukum
dan tak Kuluputkan dari hukuman."
12 Sebab demikianlah Jahwe
bersabda: "Tak terobatilah lukamu, tak
tersembuhkan keruntuhanmu.
13 Tak ada jang membela perkaramu;
bagi bisul tidak ada penjembuhan,
pemulihan bagimu.
14 Semua kendakmu telah melupakan
dikau dan tak menghiraukan. Sebab Aku
telah memukul engkau dengan pukulan
seteru, sungguh suatu siksaan jang
kedjam, karena banjaknja kesalahanmu,
besarnja dosa2mu.
15 Mengapa engkau mendjerit karena
keruntuhanmu, deritamu jang tak
terobati? Karena banjaknja kesalahanmu

Yeremia 30.16–20

137

dan besarnja dosa2mu, kesemuanja itu
telah Kuperbuat padamu.
16 Makanja, semua jang memakan
dikau, akan dimakan, dan segala
musuhmu akan pergi ke penawanan;
semua jang mendjarah-rajah engkau,
akan didjarah-rajah, dan semua
perampas akan Kuserahkan kepada
perampasan."
17 Tetapi Aku akan memulihkan
dagingmu, dan luka2mu akan
Kusembuhkan. Sebab "Jang ditolak"
engkau dinamakan, jah Sion, "Jang tak
dihiraukan orang."
18 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Sesungguhnja, Aku akan memulihkan
nasib kemah Jakub dan merahimi
kediamannja. Kota akan dibangun
kembali atas tumpukan puingnja, dan
puri akan berdiri ditempatnja semula.
19 Maka dari tengah2 mereka akan
membubunglah lagu sjukur dan pekik
gembira. Aku akan memperbanjak
mereka, dan mereka takkan berkurang;
Mereka akan Kubuat terhormat dan
mereka takkan terhina.
20 Anak2nja akan seperti dahulu
adanja, himpunannja akan kokoh-kuat
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dihadapanKu, dan para penjesaknja
akan Kukundjungi.
21 Pemukanja akan muntjul daripadanja,
dan penguasanja akan keluar dari
tengah2nja; ia akan Kudekatkan
kepadaKu dan ia akan menghampiri Aku.
Sebab siapakah akan mempertaruhkan
njawanja untuk menghampiri Aku? -itulah firman Jahwe -.
22 Dan kamu akan mendjadi umatKu
dan Aku akan mendjadi Allahmu.
23 Sesungguhnja, taufan Jahwe,
amarahNja, berketjamuk, topan puting
beliung; diatas kepala para pendjahat
ber-pusing2.
24 Pidjar murka Jahwe tak akan
berpaling, sampai Ia memperbuat dan
melaksanakan rentjana2 hatiNja; kelak
dengan baik akan kamu pahami.
1 Pada waktu itu -- itulah firman
Jahwe -- Aku akan mendjadi Allah
bagi segala marga Israil dan mereka
akan mendjadi umatKu."
2 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Mendapat perkenanan digurunlah
bangsa jang terluput dari pedang. Ia
beristirahat dan Allah narapatinja.

31
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kedjauhan Jahwe nampak
kepadanja: Dengan kasih abadi
Kukasihi engkau, karena itu kerelaan
Kulandjutkan bagimu.
4 Kembali Aku akan membangunmu dan
engkau akan dibangun, hai kenja Israil!
Lagi2 engkau akan berhiaskan rebana
dan keluar dengan tarian gembira.
5 Lagi2 engkau dapat menanam kebun
anggur dipegunungan Sjomron. Para
penanam jang menanam akan memakai
pula.
6 Sungguh, akan djadi harinja para
pendjaga berseru dipegunungan Efraim:
"Ajuh, kita naik ke Sion, kepada Jahwe
Allah kita!"
7 Sebab demikianlah Jahwe bersabda:
"Bersoraklah bagi Jakub dengan
sukatjita, berpekiklah bagi jang pertama
dari sekalian bangsa, mahsjurkanlah,
pudjilah dan katakanlah: "Jahwe telah
menjelamatkan umatNja, sisa Israil itu"
8 Sesungguhnja, Aku mengembalikan
mereka dari negeri utara, dan mereka
Kuhimpun dari udjung2 bumi: orang
buta dan timpang diantaranja, wanita
jang hamil dan jang bersalin bersama,
djemaah besarlah jang pulang kemari.

Yeremia 31.9–13
9 Mereka

140

datang sambil menangis
dan dengan hiburan Kuhantar mereka,
Kutuntun ke-batang2 air melalui djalan
jang lurus, tempat mereka tidak
tersandung. Sebab Aku ini bapak
bagi Israil dan Efraim merupakan
anaksulungKu."
10 Dengarlah sabda Jahwe, hai sekalian
bangsa, beritahukanlah ke-pulau2
jang djauh: "Jang dahulu mentjeraiberaikan Israil, akan menghimpunnja
serta mendjagainja seperti gembala
kawanannja.
11 Sebab Jahwe telah menebus Jakub,
memerdekakannja dari tangan orang
jang lebih kuat daripadanja.
12 Mereka datang keketinggian Sion
dengan bersorak dengan berseri karena
kebaikan Jahwe, karena gandum, anggur
dan minjak karena anak domba dan sapi.
Hati mereka mendjadi seperti kebun
jang diairi mereka takkan lagi kersang.
13 Maka anak-dara bersukatjita
dengan tari berbaris, ramadja dan
aki2 ber-sama2. Perkabungan mereka
Kuubah mendjadi kesukaan, Kulipur dan
Kugembirakan sesudah perasaian.
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imam akan Kusegarkan dengan
gadjih dan umatKu akan mendjadi
kenjang karena kebaikanKu," itulah
firman Jahwe.
15 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Dengarlah, di Rama terdengarlah
ratapan tangis jang pahit. Rahel
menangisi anak2nja dan enggan
dihiburkan atas anak2nja, karena tidak
ada lagi."
16 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Tahanlah suara tangismu dan (sapulah)
airmatamu. Sebab ada upah bagi
kerdjamu, -- itulah firman Jahwe --:
mereka akan kembali dari negeri seteru.
17 Ada harapan bagi hari depanmu,
-- itulah firman Jahwe -- anak2 akan
kembali kedjadjahannja.
18 Dengan baik Kudengar:
Efraim mengeluh: Engkau telah
memperingatkan daku dan peringatan
kuterima, seperti anak lembu jang belum
didjinakkan. Balikkanlah aku, agar aku
berbalik, Sebab Engkau, Jahwe, Allahku.
19 Setelah aku berbalik, aku lalu
menjesal; setelah aku dijakinkan, maka
aku me-mukul2 pahaku. Aku mendjadi
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malu, ter-sipu2, sebab aku menanggung
penghinaan masa-mudaku.
20 Adakah Efraim bagiKu anak jang
tertjinta, anak kesukaanKu, sehingga
tiap2 kali dia Kuantjam Aku lalu teringat
lagi kepadanja dan batinKu gelisah
karenanja hingga Aku merahimi dia?" -itulah firman Jahwe.
21 Tegakkanlah bagimu tonggak,
tempatkanlah penundjuk2 djalan;
Perhatikanlah djalan raja djalan jang
telah kautempuh Pulanglah, hai kenja
Sion, kembalilah kemari ke-kota2mu ini!
22 Sampai bilamana engkau kiankemari, hari puteri jang murtad? Sebab
Jahwe mentjiptakan sesuatu jang baru
dibumi: Wanita mengelilingi suaminja.
23 Demikianlah Jahwe Balatentara,
Allah Israil, bersabda: "Sekali lagi
orang akan mengatakan perkataan ini
dinegeri Juda serta di-kota2nja, apabila
Aku sudah memulihkan nasib mereka:
Semoga Jahwe memberkati engkau,
penggembalaan kedjudjuran, gunung
jang sutji.
24 Disana akan tinggal Juda dan segala
kotanja bersama, para petani dan
mereka jang menggiring kawanan.
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Aku menjegarkan djiwa jang
letih-lesu, dan setiap djiwa jang susah
Kupuaskan."
26 Makanja: "Aku bangun dan
memandang, dan tidurku dengan
enaknja."
27 Sesungguhnja, hari2 akan datang
-- itulah firman Jahwe -- Aku menaburi
keluarga Israil dan keluarga Juda dengan
benih manusia dan benih hewan.
28 Dan seperti Aku dahulu berdjaga
untuk merunggas dan merenggut,
untuk meruntuhkan dan membinasakan
serta mendjahati, demikianpun Aku
akan berdjaga untuk membangun dan
menanam -- itulah firman Jahwe -.
29 Pada masa itu orang tidak lagi
berkata: "Para bapak makan buah
anggur jang mentah, tapi gigi para anak
mendjadi ngilu".
30 Tetapi setiap orang akan mati karena
kesalahannja sendiri. Setiap manusia
jang makan buah anggur jang mentah
akan ngilu giginja sendiri.
31 Sesungguhnja, hari2 akan datang
-- itulah firman Jahwe -- Aku akan
mengikat perdjandjian baru dengan
keluarga Israil dan keluarga Juda.
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seperti perdjandjian, jang
sudah Kuikat dengan nenek-mojang
mereka pada hari Aku menuntun
mereka keluar dari negeri Mesir, jakni
perdjandjian, jang telah dibatalkan
mereka, meskipun Aku ini Tuhan
mereka, -- itulah firman Jahwe -33 Tetapi inilah perdjandjian jang akan
Kuikat dengan keluarga Israil sesudah
masa itu -- itulah firman Jahwe: Aku
akan menaruh TauratKu dalam batin
mereka dan akan menuliskannja pada
hati mereka. Aku akan mendjadi Allah
mereka dan mereka akan mendjadi
umatKu.
34 Mereka tidak usah mengadjar lagi,
masing2 kepada sesamanja dan masing2
kepada saudaranja dengan berkata:
Kenalilah Jahwe! Sebab semua akan
mengenal Aku, mulai dari jang terketjil
sampai dengan jang terbesar diantara
mereka -- itulah firman Jahwe --. Sebab
mereka akan Kuampuni kesalahannja
dan Aku tidak akan ingat kepada dosa2
mereka lagi.
35 Demikian bersabdalah Jahwe, jang
menaruh matahari mendjadi tjahaja
disiang hari dan bulan serta bintang2
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mendjadi tjahaja dimalam hari jang
menggelorakan laut sehingga ombak2nja
bergemuruh, Jahwe Balatentara itulah
namaNja:
36 "Djika peraturan ini lenjap dari
hadapanKu -- itulah firman Jahwe -maka keturunan Israilpun akan berhenti
mendjadi umat dihadapanKu sepandjang
sekalian hari."
37 Demikianlah Jahwe bersabda: "Djika
langit diatas dapat diukur, dan dasar2
bumi dibawah dapat diselami, maka
Akupun akan menolak seluruh bangsa
Israil oleh karena segala apa jang
diperbuat mereka, itulah firman Jahwe."
38 Sesungguhnja, hari2 (akan datang)
-- itulah firman Jahwe -- Kota Jahwe
akan dibangun mulai dari mertju Hananel
(sampai ke-) pintu gerbang Pendjuru.
39 Dan tali pengukur masih akan
dibentangkan terus ke ketinggian Gareb
dan membelok ke Go'a.
40 Dan seluruh lembah bersama dengan
majat2 dan abunja, dan segala tanaman
sampai keanaksungai Kidron, sampai
kependjuru pintugerbang Kuda disebelah
timur akan disutjikan bagi Jahwe. Tak
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akan dirunggas atau diruntuhkan lagi
se-lama2nja.
1 Sabda jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia
dalam tahun kesepuluh Sedekia, radja
Juda, jaitu tahun kedelapanbelas
Nebukadnezar.
2 Ketika itu angkatan perang radja Babel
tengah mengepung Jerusjalem, sedang
Jeremia ditahan dipelataran gardu istana
radja Juda.
3 Disana ia ditahan oleh Sedekia, radja
Juda, dengan tuduhan ini: "Mengapa
engkau bernubuat: Demikianlah
Jahwe bersabda: Sesungguhnja, Aku
menjerahkan kota ini kedalam tangan
radja Babel dan dia akan merebutnja.
4 Adapun Sedekia, radja Juda, tak
akan lolos dari tangan orang2 Chaldai.
Sebaliknja, ia akan diserahkan kedalam
tangan radja Babel. Ia akan berbitjara
sendiri dengan dia dan berhadapan
muka dengannja.
5 Dia akan mengangkut Sedekia ke
Babel dan disana ia akan berada sampai
Aku mengundjunginja -- itulah firman
Jahwe --. Djika kamu bertempur dengan
orang2 Chaldai, kamu tak akan berhasil!"

32
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Jeremia: "Sabda Jahwe ini
disampaikan kepadaku:
7 Sesungguhnja, Hanamel, anak
pamanmu Sjalum, akan mendatangi
engkau untuk mengatakan: Belilah
ladangku di 'Anatot, sebab engkau
berhak menebus pembelian itu.
8 Dan sesuai dengan sabda Jahwe
kepadaku datanglah Hanamel, anak
pamanku, kepelataran gardu serta
berkata kepadaku: "Sudi membeli
ladangku di 'Anatot, dinegeri Binjamin,
sebab engkau mempunjai hak waris dan
hak tebusan; belilah itu. Maka tahulah
aku, bahwa itu sungguh sabda Jahwe.
9 Djadi, kubeli dari Hanamel, anak
pamanku, ladang di 'Anatot itu dan
mau kubajar tudjuhbelas misjkal perak
kepadanja.
10 Kutulis surat djual-beli dan
kumeteraikan itu, lalu kuambil
saksi2 untuk meneguhkannja dan
kutimbangkan peraknja dineratja.
11 Kemudian kuambil surat djual-beli
jang dimeteraikan menurut peraturan
hukum, maupun surat terbuka.
12 Aku memberikan surat djual-beli
itu kepada Baruch bin Nerija bin
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Mahseja didepan Hanamel, (anak)
pamanku, didepan saksi2 jang telah
menandatanganinja (dan) didepan
orang2 Juda, jang berada dipelataran
gardu.
13 Lalu kuberikan didepan mereka
perintah ini kepada Baruch:
14 Demikianlah Jahwe Balatentara, Allah
Israil, bersabda: Ambillah surat2 itu,
jakni surat djual-beli jang bermeterai
dan surat terbuka; taruhlah itu kedalam
bedjana dari tanah liat, supaja disimpan
lama.
15 Sebab demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil, bersabda:
"Masih ada rumah, ladang dan kebun
anggur, jang akan diperdjual-belikan
dinegeri ini."
16 Lalu aku berdoa kepada Jahwe,
sesudah surat djual-beli kuberikan
kepada Baruch bin Nerija:
17 Ah, Tuhan Jahwe, sesungguhnja,
Engkau telah membuat langit dan bumi
dengan kekuatanMu jang besar dan
dengan lenganMu jang terentang; tiada
sesuatupun mustahil bagiMu.
18 Engkau, jang memperbuat kerelaan
kepada ribuan orang, tetapi djuga
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membalas kesalahan para bapak dalam
pangkuan anak2, jang datang sesudah
mereka; ja Allah jang besar dan perkasa,
jang Jahwe Balatentara namaNja;
19 besar dalam rentjanaMu dan kuasa
dalam perbuatanMu; mataMu terbuka
atas segala djalan anak manusia untuk
memberi masing2 sesuai dengan
langkah-lakunja dan dengan buah
perbuatannja.
20 Engkau jang telah membuat
keadjaiban dan tanda dinegeri Mesir
(dan) sampai dewasa ini, baik di
Israil maupun diantara manusia, dan
telah membuat bagiMu suatu nama,
sebagaimana halnja sekarang ini.
21 Engkau telah menghantar umatMu,
Israil, keluar dari negeri Mesir dengan
keadjaiban2 dan tanda2, dengan tangan
kuat dan lengan terentang dan dengan
ketakutan jang besar.
22 Engkau telah menganugerahkan
kepada mereka negeri, jang telah
Kaupersumpahkan kepada nenekmojangnja akan Kauanugerahkan
kepada mereka, suatu negeri, tempat
mengalirlah susu dan madu
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telah datang dan memiliknja,
tetapi mereka lalu tidak mendengarkan
suaraMu dan tidak berdjalan menurut
TauratMu. Tiada sesuatupun dari segala
apa jang Kauperintahkan kepada
mereka, diperbuat mereka. Makanja
engkau menimpakan segala malapetaka
ini kepada mereka.
24 Sesungguhnja, perkubuan sudah
sampai kekota guna merebutnja dan
kota ini akan diserahkan kedalam
tangan orang2 Chaldai, jang bertempur
lawannja dengan mata pedang,
kelaparan dan wabah sampar. Apa jang
telah Kausabdakan, telah terdjadi. Hal
itu Kaulihat sendiri.
25 Namun demikian, Engkau, jah Tuhan
Jahwe, bersabda kepadaku: Belilah
ladang itu dengan perak dan ambillah
saksi2, sementara kota ini diserahkan
kedalam tangan orang2 Chaldai."
26 Maka sabda Jahwe ini disampaikan
kepada Jeremia:
27 "Sesungguhnja, Aku ini Jahwe,
Allah segala machluk:Adakah sesuatu
mustahil bagiKu?"
28 Makanja Jahwe bersabda demikian:
"Sesungguhnja, Aku menjerahkan kota
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ini kedalam tangan orang2 Chaldai dan
kedalam tangan Nebukadnezar, radja
Babel; dia akan merebutnja.
29 Orang2 Chaldai, jang bertempur
lawan kota ini, akan datang dan
menjalakan kota ini serta membakarnja.
Mereka akan membakar rumah2, jang
diatas sotohnja mereka membakar dupa
kepada Ba'al dan menuangkan kurban
tuangan kepada dewa2 lain untuk
menantang Aku.
30 Sebab bani Israil dan bani Juda
djuga sedjak masamuda mereka telah
memperbuat apa jang durdjana dalam
pandanganKu dan terus menantang Aku
dengan pekerdjaan tangan mereka -itulah firman Jahwe -.
31 Sebab kota ini mendjadi pokok
murkaKu dan amarahKu sedjak saat
mereka membangunnja sampai dewasa
ini, sehingga Aku mesti mendjauhkannja
dari hadapan hadiratKu,
32 oleh karena segala kedurdjanaan,
jang telah diperbuat oleh bani Israil dan
bani Juda untuk menantang Aku, jaitu
oleh para radja dan pendjabat mereka,
para imam dan nabi mereka, orang2
Juda dan penduduk Jerusjalem.
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telah memalingkan pundak
terhadapKu daripada muka mereka;
walaupun Aku mengadjar mereka
terus-menerus, namun mereka tidak
mendengarkan dan tidak mau menerima
nasehat.
34 Malahan mereka menempatkan
kenadjisan mereka didalam rumah, jang
atasnja namaKu telah diserukan, buat
mentjemarkannja.
35 Mereka telah membangun bukit2
angkar Ba'al dilembah Ben-Hinom,
untuk membuat putera-puteri mereka
melintasi api akan kehormatan Molok,
hal mana tidak Kuperintahkan kepada
mereka, dan tidak timbul dalam hatiKu,
jaitu memperbuat kengerian2 itu untuk
membuat Juda berdosa.
36 Tetapi sekarang, demikianlah Jahwe,
Allah Israil bersabda terhadap kota ini,
jang kamu katakan: Kota ini diserahkan
kedalam tangan radja Babel oleh karena
pedang, kelaparan dan wabah sampar:
37 Sesungguhnja, Aku akan
menghimpun mereka dari segala
negeri, kemana mereka itu dalam
murkaKu, amarahKu dan geramKu
jang besar Kutjerai-beraikan. Aku akan
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mengembalikan mereka ketempat ini
dan membuat mereka diam dengan
aman-sentosa.
38 Dan mereka akan mendjadi umatKu
dan Aku akan mendjadi Allah mereka.
39 Aku akan memberi mereka satu hati
dan satu langkah-laku sadja, sehingga
mereka takut kepadaKu sepandjang
masa, akan kebahagiaan mereka sendiri
serta anak2 sesudah mereka.
40 Aku akan mengikat suatu
perdjandjian abadi dengan mereka,
bahwasanja Aku tidak akan berhenti
mengedjar mereka untuk berbuat baik
kepada mereka. Aku akan menaruh
ketakutan kepadaKu dalam hati mereka,
sehingga mereka tidak mendjauhi diriKu
lagi.
41 Aku akan bersuka-ria dengan berbuat
baik kepada mereka dan Aku menanam
mereka dengan tetap dinegeri ini,
dengan segenap hati dan segenap
djiwa."
42 Sebab demikianlah Jahwe bersabda:
"Seperti Aku telah mendatangkan
segenap bentjana jang besar ini
kepada bangsa itu, demikianpun Aku
akan mendatangkan kepada mereka
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segala sesuatu jang baik, jang telah
Kudjandjikan kepada mereka.
43 Dan ladang akan dibeli lagi dinegeri
ini, jang kamu katakan: Suatu
kelenganganlah itu, tanpa manusia dan
tanpa hewan; sudah diserahkan kedalam
tangan orang2 Chaldai.
44 Ladang akan dibeli dengan perak,
surat djual-beli akan ditulis serta
dimeteraikan, dan saksi2 akan diambil
dinegeri Binjamin, disekitar Jerusjalem,
di-kota2 Juda, di-kota2 pegunungan,
di-kota2 Baruh dan di-kota2 Tanah
Selatan. Sebab Aku akan memulihkan
nasib mereka -- itulah firman Jahwe."
1 Sabda Jahwe disampaikan untuk
kedua kalinja kepada Jeremia,
ketika ia masih ditahan dipelataran
gardu.
2 Demikianlah sabda Jahwe, jang
telah membuat bumi, jang telah
membentuknja dan menetapkannja dan
jang namaNja ialah Jahwe:
3 "Serukanlah Aku dan Aku akan
mendjawab kepadamu dan Aku akan
memberitahukan kepadamu hal2 jang
besar dan jang tak terdugai, jang belum
kauketahui".

33
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demikianlah Jahwe, Allah Israil
bersabda tentang rumah2 kota ini dan
tentang rumah2 para radja Juda, jang
akan dirobohkan: "Lawan perkubuan
dan pedang
5 orang akan bertempur dengan
orang2 Chaldai, tetapi hanja untuk
mengisi kota ini penuh dengan majat
manusia, jang Kupukul dalam murkaKu
dan amarahKu dan jang oleh karena
segenap kedurdjanaannja Aku telah
menjembunjikan wadjahKu terhadapnja.
6 Sesungguhnja, Aku akan
mengerdjakan bagi mereka
pemulihan dan penjembuhan. Aku
akan menjembuhkan mereka dan
membuka baginja damai awet jang
berlimpah.
7 Aku akan memulihkan nasib Juda dan
nasib Israil dan membangunnja seperti
semula.
8 Aku akan mentahirkan mereka dari
segala kesalahannja, dengan mana
mereka telah berdosa terhadapKu.
Mereka akan Kuampuni kesalahan,
dengan mana mereka telah berdosa
terhadapKu dan bersalah terhadapKu.
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bagiKu Jerusjalem akan
mendjadi pokok sukaria, kebanggaan
dan kebesaran hati pada segala bangsa
dibumi, jang akan mendengar tentang
segala kebaikan, jang hendak Kuperbuat
pada mereka, dan jang akan ketjut
hati serta gemetar karena segala
kebaikan dan kesedjahteraan, jang akan
Kuperbuat padanja."
10 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Ditempat ini, jang kamu katakan:
Tempat ini telah dibasmi, tanpa manusia
dan tanpa hewan didalamnja" -- di-kota2
Juda dan di-djalan2 Jerusjalem jang
telah dilengangkan, tanpa manusia,
tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan
kedengaran lagi
11 suara sukaria dan suara sukatjita,
suara mempelai laki2 dan suara
mempelai perempuan, suara mereka
jang berkata: Pudjilah Jahwe
Balatentara, sebab baiklah Jahwe,
sebab kekallah belaskasihanNja -sementara mereka menghantar kurban
sjukur kerumah Jahwe. Sebab Aku akan
memulihkan nasib negeri ini seperti
semula -- itulah firman Jahwe."
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Jahwe Balatentara
bersabda: "Daerah jang dibasmi ini,
tanpa manusia dan tanpa hewan, dan
segala kotanja akan ada lagi tanah
penggembalaan bagi para gembala, jang
membuat domba2 mengaso disitu.
13 di-kota2 pegunungan, di-kota2
Baruh, di-kota2 Tanah Selatan, dinegeri
Binjamin, disekitar Jerusjalem dan
di-kota2 Juda: domba2 akan berdjalan
lagi dibawah tangan si pembilang -itulah sabda Jahwe".
14 Sesungguhnja, hari akan datang
-- itulah firman Jahwe -- Aku akan
menepati sabda baik, jang telah
Kusabdakan perihal keluarga Israil dan
keluarga Juda:
15 Pada masa itu dan pada waktu itu
Aku akan menumbuhkan suatu taruk
kedjudjuran bagi Dawud. dan Ia akan
mendjalankan hukum dan keadilan
dinegeri.
16 Pada masa itu Juda akan
diselamatkan dan Jerusjalem akan
diam dengan aman-sentosa. Dan inilah
(nama sebutan) jang akan diberikan
orang kepadanja: "Kedjudjuran kita
Jahwe".
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demikianlah Jahwe bersabda:
"Tidak pernah akan disingkirkan seorang
dari (keluarga) Dawud dari duduk diatas
tachta keluarga Israil.
18 Dan dari hadapan hadiratKu tak akan
disingkirkan seorang dari para imam
Levita untuk menjampaikan kurban2
bakar, membakar kurban santapan
dan membuat kurban2 sembelihan
sepandjang sekalian hari."
19 Dan sabda Jahwe ini disampaikan
kepada Jeremia:
20 Demikianlah Jahwe bersabda: "Djika
perdjandjianKu dengan siang dan
perdjandjianKu dengan malam dapat
kamu batalkan, sehingga tidak ada lagi
siang dan malam pada waktunja,
21 maka perdjandjianKu dengan
hambaKu Dawud akan dibatalkan djuga,
sehingga ia tidak mempunjai putera
lagi, jang sebagai radja duduk diatas
tachtanja, dan (perdjandjianKu) dengan
para imam-Levita, pelajanKu.
22 Seperti balatentara dilangit tidak
terbilang dan pasir dilaut tidak diukur,
demikianpun akan Kuperbanjak
keturunan hambaKu Dawud dan
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keturunan para Levita, jang melajani
Aku."
23 Dan sabda Jahwe ini disampaikan
kepada Jeremia:
24 "Tidakkah kauperhatikan apa jang
dikatakan bangsa ini: Kedua marga,
jang telah dipilih Jahwe, ditolak olehNja.
Demikian umatKu dihinakan mereka
se-akan2 bukan bangsa lagi dalam
pandangan mereka."
25 Demikianlah Jahwe bersabda: "Djika
tidak ada perdjandjianKu dengan siang
dan malam; hukum langit dan bumi
tidak Kutaruh,
26 maka Kutolak pula keturunan Jakub
serta hambaKu Dawud, sehingga dari
keturunannja Aku tidak lagi mengambil
penguasa atas keturunan Ibrahim, Ishak
dan Jakub. Sebab Aku akan memulihkan
nasib mereka dan merahimi mereka."
1 Sabda jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia,
ketika Nebukadnezar, radja Babel, serta
seluruh angkatan perangnja dan segala
keradjaan dibumi, jang takluk kepada
kekuasaannja, dan segala bangsa
bertempur lawan Jerusjalem serta kota2
djadjahannja:

34
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Jahwe, Allah Israil,
bersabda: "Pergilah dan katakanlah
kepada Sedekia, radja Juda, dengan
berkata kepadanja: Demikianlah
Jahwe bersabda: Sesungguhnja, Aku
menjerahkan kota ini kedalam tangan
radja Babel dan dia akan membakarnja
habis.
3 Adapun engkau tak akan terlepas
dari tangannja, sebab pastilah
engkau dipegang dan diserahkan
kedalam tangannja dan engkau akan
berpandangan mata dengan radja Babel,
berhadapan muka dan berhadapan
mulut, dan lalu engkau pergi ke Babel.
4 Namun dengarkanlah sabda Jahwe,
hai Sedekia, radja Juda! Demikianlah
Jahwe bersabda tentang baginda:
Engkau tidak akan mati karena pedang.
5 Engkau akan meninggal dengan
tenteram. Dan seperti untuk nenekmojangmu, radja2 jang dahulu, jang
hidup sebelummu, orang membakar
istanggi, demikianpun orang akan
membakar istanggi untukmu dan
meratapi engkau: "Aduh, tuanku!"
Sebab sabda itu telah Kuutjapkan -itulah firman Jahwe."
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Jeremia lalu mengatakan segala
sabda itu kepada Sedekia, radja Juda, di
Jerusjalem,
7 sementara angkatan perang radja
Babel bertempur lawan Jerusjalem dan
kota2 Juda jang masih tersisa, jakni
Lakisj dan 'Azeka. Sebab itulah kota2
berbenteng, jang masih tersisa dari
kota2 Juda.
8 Sabda jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia, sesudah
Sedekia ber-sama2 dengan segenap
rakjat, jang ada di Jerusjalem,
mengikat djandji untuk memaklumkan
pembebasan bagi mereka.
9 Masing2 akan memerdekakan
budak dan sahaja Hibraninja dan tak
seorangpun akan menahan seorang
Juda, saudaranja, sebagai budak.
10 Segala pendjabat dan segenap
rakjat, jang telah masuk perdjandjian
itu, menjetudjui, bahwa masing2 akan
memerdekakan budaknja dan sahajanja
untuk tidak menahan lebih lama lagi
dalam perbudakan. Mereka menjetudjui
dan melepaskan (budak2 itu).
11 Tetapi kemudian mereka mengubah
haluan dan mengambil kembali budak2
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dan sahaja2, jang telah mereka
merdekakan dan memaksa orang itu
mendjadi budak dan sahaja lagi.
12 Tetapi sabda Jahwe ini disampaikan
kepada Jeremia:
13 Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: "Aku telah mengikat
perdjandjian ini dengan nenekmojangmu, ketika Aku menghantar
mereka keluar dari negeri Mesir, dari
rumah perbudakan itu:
14 Pada achir tudjuh tahun haruslah
kamu masing2 melepaskan orang
Hibrani, saudaranja, jang telah mendjual
diri kepadamu. Selama enam tahun ia
mendjadi budakmu, lalu harus kamu
merdekakan. Tetapi nenek-mojangmu
tidak mendengarkan Daku dan tidak
mentjondongkan telinga mereka.
15 Namun hari ini kamu sudah berbalik
dan memperbuat apa jang lurus
dalam pandanganKu dengan masing2
memaklumkan pembebasan bagi
sesamanja dan kamupun telah mengikat
perdjandjian dihadapan hadiratKu
didalam rumah, jang atasnja namaKu
telah diserukan.
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kamu telah berubah haluan
dan kamu telah mentjemarkan namaKu;
kamu masing2 mengambil kembali
budakmu serta sahajamu, jang telah
kamu merdekakan itu sesuai dengan
keinginannja, serta memaksa mereka
mendjadi budak dan sahajamu lagi.
17 Karena itu, demikianlah Jahwe
bersabda: Kamu tidak mendengarkan
Daku untuk memaklumkan pembebasan,
masing2 bagi saudaranja dan masing2
bagi sesamanja. Makanja Aku
memaklumkan bagi kamu -- itulah
firman Jahwe -- suatu pembebasan
pedang, wabah sampar dan kelaparan.
Aku membuat kamu mendjadi sesuatu
jang mendjerakan segala keradjaan
dibumi.
18 Orang jang telah menlanggar
perdjandjian jang telah mereka ikat
dihadapan hadiratKu, akan Kubuat
mendjadi (seperti) anak lembu jang
dibelah dua oleh mereka dan diantara
bagian mana mereka melintas,
19 jakni para pembesar Juda dan para
pendjabat Jerusjalem, para sida2 dan
seluruh rakjat; jang melintas diantara
bagian2 anaklembu itu.
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akan Kuserahkan kedalam
tangan seteru mereka dan kedalam
tangan orang2, jang mentjari njawa
mereka. Djenazah mereka akan
mendjadi umpan unggas diudara dan
margasatwa.
21 Djuga Sedekia, radja Juda,
dan pegawai2nja jang tinggi akan
Kuserahkan kedalam tangan seteru
mereka, kedalam tangan orang2, jang
mentjari njawa mereka dan kedalam
tangan angkatan perang radja Babel,
jang sudah mundur dari kamu.
22 Sesungguhnja, Aku memberikan
perintah -- itulah firman Jahwe -- dan
Aku akan mengembalikan mereka kekota
ini. Mereka kan bertempur lawan kota
ini, akan merebutnja dan membakarnja
habis. Dan kota2 Juda akan Kubuat
mendjadi kelengangan, tanpa penduduk.
1 Sabda jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia,
didjaman Jojakim, putera Josjijahu,
radja Juda:
2 "Pergilah kepada kaum Rekab
dan berbitjaralah dengan mereka.
Hantarkanlah mereka ke Rumah Jahwe,

35
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kesalah satu balai, dan berilah mereka
minum anggur."
3 Lalu kuambil Jaazanja bin Jermejahu
bin Habazinja, saudara2nja dan segala
anaknja, segenap kaum Rekab.
4 Mereka kuantar ke Rumah Jahwe,
kedalam balai anak2 Hanan bin
Jigdaljahu, pesuruh Allah, jang terletak
disamping balai para pendjabat, diatas
balai Ma'azejahu bin Sjalum, pendjaga
ambang-pintu.
5 Maka kuhidangkan kepada bani Rekab
tjangkir penuh dengan anggur dan
piala2 serta berkata kepada mereka:
"Minumlah anggur ini!"
6 Tetapi sahut mereka: "Kami
tidak minum anggur. Sebab bapak kami,
Jonadab bin Rekab, telah memerintahkan
kepada kami: Djanganlah se-lama2nja
kamu minum anggur, kamu dan
anak2mu.
7 Djanganlah kamu membangun
rumah atau menaburkan benih;
djangan menanam kebun anggur atau
memilikinja. Hendaklah kamu tinggal
dalam kemah2 sepandjang hidupmu,
supaja kamu hidup lama ditanah, dimana
kamu merantau.
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kami mendengarkan bapak kami
Jonadab bin Rekab dalam se-gala2nja
jang telah diperintahkan kepada kami,
sehingga kami tidak pernah minum
anggur, kami sendiri, isteri kami dan
putera-puteri kami.
9 Kami tidak membangun rumah untuk
didiami; kebun anggur dan ladang untuk
ditaburi tidak ada pada kami;
10 kami tinggal dalam kemah2 dan
kami mendengarkan serta memperbuat
segala apa jang telah diperintahkan
kepada kami oleh bapak kami Jonadab.
11 Tetapi ketika Nebukadnezar, radja
Babel, naik kenegeri ini, maka kami
berkata: Marilah kita pergi ke Jerusjalem
oleh karena angkatan perang Chaldai
dan Aram. Demikianlah kami sekarang
tinggal di Jerusjalem."
12 Lalu sabda Jahwe ini disampaikan
kepada Jeremia:
13 Demikianlah Jahwe Balatentara,
Allah Israil, bersabda: "Pergilah dan
katakanlah kepada orang2 Juda dan
penduduk Jerusjalem: Tidak maukah
kamu menerima nasehat, sehingga
kamu mendengarkan sabdaKu! -- itulah
firman Jahwe --.
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Jonadab bin Rekab, jang
diperintahkannja kepada anak2nja untuk
tidak minum anggur, diteguhkan. Sebab
sampai sekarang ini mereka tidak minum
anggur, karena mereka mendengarkan
perintah bapaknja. Sedangkan Aku
bersabda kepada kamu terus menerus,
tetapi kamu tidak mendengarkan Daku.
15 Aku mengutus kepada kamu
segala hambaKu, para nabi, terus
menerus, dengan pesan ini: Berbaliklah
masing2 dari djalannja jang durdjana;
perbaikilah perbuatanmu, djangan
membuntuti dewa2 lain untuk berbakti
kepada mereka, nistjaja kamu akan
tetap tinggal ditanah, jang telah
Kuanugerahkan kepada kamu serta
nenek-mojangmu. Tetapi kamu tidak
mentjondongkan telingamu dan tidak
mendengarkan Daku.
16 Sungguh, anak2 Jonadab bin Rekab
telah meneguhkan perintah, jang
diperintahkan kepada mereka oleh
bapak mereka; tetapi bangsa ini tidak
mendengarkan Daku.
17 Karena itu, Jahwe Balatentara, Allah
Israil, bersabda: Sesungguhnja, Aku
mendatangkan kepada Juda dan segenap
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penduduk Jerusjalem segala bentjana
jang telah Kuantjamkan kepada mereka,
karena Aku telah bersabda kepada
mereka, tanpa didengarkan mereka,
dan Aku berseru kepada mereka, tanpa
didjawab mereka."
18 Tetapi kepada kaum Rekab
berkatalah Jeremia: "Demikianlah Jahwe
Balatentara 'Allah Israil' bersabda:
Karena kamu menuruti perintah Jonadab
dan menepati segala perintahnja dan
berbuat sesuai dengan segala apa jang
diperintahkannja kepada kamu,
19 karena itu, demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil bersabda: Tidak
pernahlah akan disingkirkan seseorang
dari keluarga Jonadab bin Rekab untuk
berdiri dihadapan hadiratKu."
1 Dalam tahun keempat radja
Jojakim, putera Josjijahu, radja
Juda, sabda ini disampaikan kepada
Jeremia dari pihak Jahwe:
2 "Ambillah kitab gulungan dan tulislah
didalamnja segala sabda jang telah
Kusabdakan kepadamu tentang Israil
dan Juda dan segala bangsa, mulai dari
hari Aku bersabda kepadamu sedjak
djaman Josjijahu, sampai hari ini.

36
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keluarga Juda akan
mendengarkan segala bentjana, jang
Aku bermaksud perbuat kepadanja,
sehingga mereka berbalik, masing2 dari
djalannja jang durdjana dan mereka
Kuampuni kesalahan dan dosa mereka."
4 Jeremia lalu memanggil Baruch bin
Nerija dan Baruch menulis dari mulut
Jeremia dalam kitab gulungan itu
segala sabda Jahwe, jang dikatakannja
kepadanja.
5 Maka Jeremia memberikan perintah
ini kepada Baruch: "Aku ditahan dan
tidak dapat pergi ke Rumah Jahwe.
6 Djadi, engkau sadja hendaklah pergi
dan membatjakan didalam telinga
rakjat di Rumah Jahwe, pada suatu
hari puasa, dari kitab gulungan itu apa
jang telah kautulis dari mulutku, jakni
sabda Jahwe. Hendaklah itu kaubatjakan
didalam telinga seluruh Juda, jang
datang dari kota2 mereka.
7 Mungkinlah permohonan mereka
akan sampai dihadapan hadirat Jahwe
dan mereka akan berbalik, masing2
dari djalannja jang durdjana. Sebab
besarlah murka dan amarah, Jahwe jang
mengantjam bangsa ini."
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bin Nerija berbuat sesuai
dengan segala apa jang diperintahkan
nabi Jeremia, jakni membatjakan dari
kitab gulungan itu sabda Jahwe di
Rumah Jahwe.
9 Dalam tahun kelima Jojakim, putera
Josjijahu, radja Juda, dalam bulan
kesembilan, dimaklumkanlah dihadapan
Jahwe puasa untuk seluruh rakjat
di Jerusjalem dan untuk segenap
rakjat jang datang dari kota2 Juda ke
Jerusjalem.
10 Baruch lalu membatjakan perkataan
Jeremia dari kitab itu di Rumah Jahwe,
didalam balai Gemarjahu bin Sjafan,
panitera, dipelataran-atas pada tempat
masuk pintugerbang baru dari Rumah
Jahwe.
11 Mikajehu bin Gemarjahu bin Sjafan
mendengar segala sabda Jahwe dari
kitab itu.
12 Ia lalu turun keistana, kebalai
panitera. Tampaklah disana duduk
sekalian pendjabat, jakni Elisjama,
panitera, Delajahu bin Sjema'jahu,
Elnatan bin 'Akbor, Gemarjahu bin
Sjafan dan Sidkijahu bin Hananjahu dan
pendjabat2 lainnja.
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memberitahukan kepada
mereka segala perkataan jang telah
didengarnja, ketika Baruch membatja
dari kitab itu didalam telinga rakjat.
14 Lalu sekalian pendjabat mengutus
Judi bin Netanjahu bin Sjelemjahu bin
Kusji kepada Baruch dengan pesan
ini: "Ambillah kitab gulungan,jang
kaubatjakan didalam telinga rakjat itu,
dan datanglah kemari." Maka Baruch bin
Nerija mengambil kitab gulungan itu dan
datang kepada mereka.
15 Maka kata mereka kepadanja:
"Duduklah dan batjakanlah itu
didalam telinga kami." Dan Baruch
membatjakannja didalam telinga
mereka.
16 Setelah mereka mendengar segala
perkataan itu, mereka lalu menjatakan
satu sama lain rasa takut mereka dan
berkata: "Sudah barang tentu kita harus
memberitahukan segala perkataan itu
kepada radja."
17 Tetapi Baruch ditanjai mereka:
"Beritahukanlah kepada kami,
bagaimana engkau telah menuliskan
segala perkataan itu?"
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Baruch kepada mereka:
"Setjara lisan diutjapkannja segala
perkataan itu dan aku menuliskannja
dengan tinta dalam kitab gulungan."
19 Kemudian kata para pendjabat
kepada Baruch: "Pergilah dan
bersembunjilah, engkau dan Jeremia,
dan djanganlah seorangpun sampai tahu
dimana kamu berada."
20 Lalu mereka menghadap radja
dipelataran, setelah kitab gulungan
itu dititipkan dibalai panitera Elisjama,
dan mereka memberitahukan segala
perkataan itu kepada radja.
21 Radja lalu menjuruh Judi mengambil
gulungan itu dan ia mengambilnja dari
balai panitera Elisjama'. Maka Judi
membatjakannja didalam telinga radja
dan sekalian pendjabat, jang berdiri
dikeliling radja.
22 Adapun radja sedang duduk diistana
musim dingin dalam bulan kesembilan itu
dan api pendiangan menunu didepannja.
23 Tiap2 kali Judi selesai membatja tiga
empat ladjur, maka radja memotongnja
dengan pisau panitera dan membuangnja
kedalam api pendiangan itu, sampai
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seluruh gulungan itu habis terbakar oleh
api dipendiangan itu.
24 Mereka tidak merasa takut dan
tidak menjobek pakaian mereka, jakni
radja dan semua pendjawatnja, jang
mendengar segala perkataan itu.
25 Meskipun Elnatan, Delajahu dan
Gemarjahu mendesak kepada radja
untuk tidak membakar gulungan itu,
namun (radja) tidak mendengarkan
mereka.
26 Tetapi radja memberikan perintah
kepada pangeran Jerahmeel, Serajahu
bin 'Azriel dan Sjelemjahu bin 'Abdeel,
untuk menangkap penulis Baruch
dan nabi Jeremia. Tetapi Jahwe
menjembunjikan mereka.
27 Maka sabda Jahwe disampaikan
kepada Jeremia, setelah radja membakar
kitab gulungan dengan perkataan jang
dituliskan oleh Baruch dari mulut
Jeremia:
28 "Ambillah gulungan lain dan
tuliskanlah didalamnja segala sabda
dahulu, jang tertera dalam gulungan
pertama, jang telah dibakar oleh
Jojakim, radja Juda.
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mengenai Jojakim, radja Juda,
hendaklah kaukatakan: Demikianlah
Jahwe bersabda "Engkau telah
membakar gulungan itu dan berkata:
Mengapa kautulis didalamnja: Radja
Babel pasti akan datang dan merusakkan
negeri ini serta melenjapkan daripadanja
manusia dan hewan?
30 Karena itu, demikianlah Jahwe
bersabda mengenai Jojakim, radja Juda:
Ia tidak akan mempunjai orang, jang
akan duduk diatas tachta Dawud, dan
djenazahnja akan tinggal terhampar
dalam panas terik siang hari dan
kedinginan malam hari.
31 Aku akan mengundjungi dia,
keturunannja dan pendjawat2nja karena
kesalahan mereka. Kepada mereka,
penduduk Jerusjalem dan orang2 Juda
akan Kudatangkan segala bentjana, jang
telah Kusabdakan kepada mereka, tanpa
mereka dengarkan."
32 Jeremia lalu mengambil gulungan
lain dan diberikannja kepada penulis
Baruch bin Nerija dan Baruch menuliskan
didalamnja dari mulut Jeremia segala
sabda kitab, jang telah dibakar oleh
Jojakim, radja Juda, dalam api. Dan
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banjak sabda serupa ditambahkan pula
kepadanja.
1 Sedekia, putera Josjijahu,
mendjadi radja akan ganti
Konjahu putera Jojakim. Adapun ia
diradjakan oleh Nebukadnezar, radja
Babel, atas negeri Juda.
2 Ia serta pendjawat2nja dan kaum
negeri tidak mendengarkan sabda
Jahwe, jang telah disabdakanNja dengan
perantaraan nabi Jeremia.
3 Radja Sedekia mengutus Jukal bin
Sjelamja, imam Sjefanjahu bin Ma'aseja
kepada nabi itu dengan pesan ini:
"Sudilah berdoa untuk kami kepada
Jahwe, Allah kita."
4 Jeremia masih keluar-masuk
di-tengah2 rakjat, sebab ia belum
didjebloskan kedalam pendjara.
5 Angkatan perang Fare'o keluar dari
Mesir. Orang2 Chaldai jang mengepung
Jerusjalem, mendengar kabarnja dan
lalu mundur dari Jerusjalem.
6 Maka sabda Jahwe ini disampaikan
kepada Jeremia:
7 Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda: "Beginilah hendaknja kamu
berkata kepada radja Juda, jang
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mengutus kamu kepadaKu untuk
menanjai Aku: Sesungguhnja angkatan
perang Fare'o jang keluar untuk
menolongmu, pulang kenegerinja, Mesir.
8 Orang2 Chaldai akan kembali lagi dan
menjerang kota ini, merebutnja dan
membakarnja habis."
9 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Djangan menipu dirimu sendiri dengan
berkata: Orang2 Chaldai memang
mundur daripada kita. Sebab mereka
tidaklah pergi!
10 Bahkan, kalaupun kamu memukul
seluruh angkatan perang Chaldai, jang
bertempur lawan kamu, sehingga dari
antara mereka itu hanja tersisa orang2
jang tertikam sadja, namun mereka itu,
masing2 dikemahnja akan bangkit dan
membakar habis kota ini."
11 Ketika angkatan perang Chaldai
mundur daripada Jerusjalem karena
angkatan perang Fare'o.
12 Maka Jeremia hendak keluar dari
Jerusjalem untuk pergi kenegeri
Binjamin, guna mengurus warisan pada
kaumnja.
13 Ia sampai kepintugerbang Binjamin,
tempat seorang kepala pendjagaan
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jang bernama Jerija bin Sjelemja
bin Hananja menahan nabi Jeremia.
Katanja: "Engkau mau membelot kepada
orang2 Chaldai!"
14 Djawab Jeremia: "Bohong, aku tidak
mau membelot kepada orang2 Chaldai!"
Tetapi Jerija tidak mendengarkan dia,
memegang dia dan membawanja kepada
para punggawa.
15 Para punggawa marah2 kepada
Jeremia. Ia dipukuli mereka dan
didjebloskan kedalam pendjara dirumah
panitera Jonatan, sebab rumah itu sudah
dibuat mendjadi pendjara.
16 Demikianlah Jeremia masuk kolong
rumah itu dan ber-hari2 Jeremia tinggal
disitu.
17 Radja Sedekia menjuruh ambil
Jeremia dan radja menanjai dia setjara
sembunji diistananja dengan berkata:
"Ada suatu sabda dari pihak Jahwe?"
Sahut Jeremia: "Ada; baginda akan
diserahkan kedalam tangan radja Babel."
18 Kemudian Jeremia berkata kepada
radja Sedekia: "Dosa apakah telah saja
perbuat terhadap baginda, hamba2
baginda dan bangsa ini, maka saja
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sampai didjebloskan baginda dalam
pendjara?
19 Dimanakah sekarang nabi2 kalian,
jang bernubuat kepada kalian: Radja
Babel tidak akan madju perang lawan
kalian dan negeri ini?
20 Nah, sudilah seri baginda mendengar
saja, biarlah permononan saja diterima
baginda. Djanganlah mengembalikan
saja kerumah panitera Jonatan, supaja
saja djangan mati disitu."
21 Lalu radja Sedekia memberikan
perintah untuk menahan Jeremia
dipelataran gardu dan setiap hari ia
diberi satu roti bulat dari djalan Tukang
Roti, sampai habislah roti dikota itu. Dan
Jeremia tinggal dipelataran gardu.
1 Sjefatja bin Matan, Godaljahu
bin Pashur, Jukal bin Sjelemjahu
dan Pashur bin Malkia mendengar
perkataan jang terus sadja diutjap
Jeremia kepada seluruh rakjat:
2 "Demikianlah Jahwe bersabda: Siapa
jang tinggal dikota akan mati karena
pedang, kelaparan dan wabah sampar;
tetapi siapa jang keluar dan berbelot
kepada orang2 Chaldai, akan hidup; ia
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akan mendapat hidupnja akan djarahan
dan akan hidup terus.
3 Demikianlah Jahwe bersabda: "Kota
ini pasti akan diserahkan kedalam
tangan angkatan perang radja Babel,
jang akan merebutnja."
4 Maka kata para punggawa kepada
radja: "Baiklah orang ini dimatikan
sadja, sebab ia mentjabarkan hati
peradjurit2, jang masih tersisa dikota,
serta segenap rakjat, dengan berkata
setjara demikian kepada mereka. Sebab
orang ini tidak mentjari keselamatan
rakjat, melainkan tjelakanja."
5 Sahut radja Sedekia: "Lihatlah, ia ada
ditanganmu. Sebab radja tidak berdaja
terhadap kamu."
6 Mereka lalu mengambil Jeremia
dan menerdjunkannja kedalam sumur
pangeran Malkijahu, jang ada dipelataran
gardu dan ia diturunkan mereka dengan
tali. Didalam sumur tidak ada air, hanja
lumpur dan Jeremia terperosok kedalam
lumpur.
7 Tetapi 'Ebed-Melek, orang Kusj,
seorang sida2 jang ada diistana radja,
mendengar bahwa Jeremia dibuang

Yeremia 38.8–13

180

mereka kedalam sumur -- adapun radja
berada dipintugerbang Binjamin -8 dan 'Ebed-Melek keluar dari istana
dan berkata kepada radja:
9 "Seri baginda, orang2 itu berlaku
djahat dalam se-gala2nja jang diperbuat
mereka kepada nabi Jeremia dengan
menerdjunkan dia kedalam sumur. Ia
akan mati ditempat itu djuga karena
kelaparan, sebab tidak ada roti lagi
dikota."
10 Radja lalu bertitah kepada 'EbedMelek: "Ambillah sertamu dari sini tiga
orang dan naikkanlah Jeremia dari dalam
sumur, sebelum ia mati."
11 Maka 'Ebed-Melek mengambil serta
orang2 itu dan masuk istana menudju
kegudang pakaian. Dari situ diambilnja
pertja dan robekan, jang diturunkannja
dengan tali kepada Jeremia didalam
sumur.
12 Maka kata 'Ebed-Melek, orang Kusj
itu, kepada Jeremia: "Taruhlah pertja
dan robekan itu dibawah ketiakmu
dibawah tali ini". Itupun diperbuat
Jeremia.
13 Lalu Jeremia ditarik mereka dengan
tali itu keatas dan dinaikkan dari sumur.
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Dan Jeremia tetap tinggal dipelataran
gardu.
14 Radja Sedekia lalu menjuruh
ambil Jeremia kepadanja, pada
pintumasuk ketiga di Rumah Jahwe.
Kata radja kepada Jeremia: "Aku
hendak menanjakan sesuatu kepadamu;
djanganlah sesuatupun kausembunjikan
terhadapku."
15 Tetapi sahut Jeremia kepada
radja: "Djika saja memberitahukannja
kepada baginda, tidakkah baginda
akan mematikan saja? Dan djika saja
memberikan nasehat kepada baginda,
saja toh tidak baginda dengarkan".
16 Maka radja Sedekia bersumpah
dengan sembunji2 kepada Jeremia:
"Demi hidup Jahwe, jang telah membuat
kita hidup, aku tidak akan mematikan
dikau dan aku tidak akan menjerahkan
dikau kedalam tangan orang2 jang
mentjari njawamu."
17 Lalu berkatalah Jeremia kepada
Sedekia: "Demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil, bersabda:
Djika engkau keluar kepada para
punggawa radja Babel, engkau akan
hidup terus, dan kota ini tidak akan
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dibakar habis; engkau akan hidup,
engkau sendiri dan keluargamu.
18 Tetapi djika engkau tidak keluar
kepada para punggawa radja Babel,
maka kota ini akan diserahkan kedalam
tangan orang Chaldai, jang akan
membakarnja habis, dan engkau tidak
akan terlepas dari tangan mereka."
19 Tetapi radja Sedekia berkata kepada
Jeremia :"Aku takut kepada orang2 Juda,
jang telah membelot kepada orang2
Chaldai, kalau2 aku diserahkannja
kedalam tangan orang2 itu dan mereka
lalu mempermainkan daku."
20 Sahut Jeremia: "Baginda tidak akan
diserahkan. Sudilah mendengarkan
suara Jahwe, seperti jang saja katakan
kepada baginda, supaja baik djadinja
dengan baginda dan baginda hidup
terus.
21 Tetapi djika baginda tetap enggan
keluar, maka inilah sabda jang
diperlihatkan Jahwe kepada saja:
22 Sesungguhnja, semua wanita jang
terisa diistana radja Juda akan dibawa
kepada para punggawa radja Babel,
sementara mereka akan berkata:
"Engkau sudah terbudjuk, engkau
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diperdajakan oleh sahabat2 karibmu.
Ketika kakimu terperosok kedalam lanau
mereka itu sudah berangkat."
23 Maka segala isteri baginda dan
putera2 baginda akan dibawa kepada
orang2 Chaldai dan baginda sendiripun
tak akan terlepas dari tangannja. Tetapi
baginda akan dipegang oleh tangan
radja Babel dan kota ini akan dibakar
habis."
24 Lalu kata Sedekia kepada Jeremia:
"Tiada seorangpun boleh mengetahui
sesuatu djua dari perkataan ini; dan
engkau tidak akan mati.
25 Dan sekiranja para pendjabat
mendengar, bahwa aku telah berbitjara
denganmu dan lalu datang kepadamu
serta berkata kepadamu: Beritahukanlah
kepada kami apa jang telah kaukatakan
kepada radja, djangan menjembunjikan
sesuatupun kepada kami, supaja engkau
djangan kami matikan; dan apakah jang
dikatakan radja kepadamu?
26 -- maka hendaklah kaukatakan
kepada mereka: Aku telah
menjampaikan permohonan kepada
radja untuk tidak mengembalikan daku
kerumah Jonatan supaja mati disana."
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semua pendjabat datang
kepada Jeremia dan menanjai dia. Lalu
ia memberitahu mereka sesuai dengan
segala perkataan jang telah dititahkan
radja tadi. Mereka lalu membiarkan dia.
Sebab pembitjaraan itu tidak terdengar
oleh siapapun djua.
28 (38-28a) Dan Jeremia tinggal
dipelataran gardu sampai hari
Jerusjalem direbut. (38-28b) Sesudah
Jerusjalem direbut ........
1 Dalam tahun kesembilan
Sedekia, radja Juda, dalam bulan
kesepuluh datanglah Nebukadnezar
dengan seluruh angkatan perangnja ke
Jerusjalem dan mengepungnja.
2 Dalam tahun kesebelas Sedekia,
dalam bulan keempat, tanggal sembilan
bulan itu diretaslah kota itu
3 dan masuklah sekalian punggawa
radja Babel dan duduk dipintugerbang
Tengah, jakni Nergalsareser pangeran
Sin Magir, Rab Mag, Nebusjazban, Rab
Saris dan semua punggawa radja Babel
lainnja.
4 Demi dilihat oleh Sedekia, radja Juda,
dan segala peradjuritnja hal itu, mereka
lalu melarikan diri dan keluar dari kota

39

Yeremia 39.5–10

185

dimalam hari kedjurusan Taman Radja,
lewat pintugerbang antara kedua tembok
menempuh djalan 'Araba.
5 Tetapi angkatan perang Chaldai
mengedjar mereka, menjusul Sedekia
dipadang Jeriho, menangkap dia dan
membawanja kepada Nebukadnezar,
radja Babel, ke Ribla dinegeri Hamat.
Nebukadnezar mendjatuhkan hukuman
atasnja.
6 Radja Babel menjembelih putera2
Sedekia didepan matanja di Ribla; djuga
segala bangsawan Juda disembelih oleh
radja Babel.
7 Mata Sedekia ditjungkilnja. Dan ia
dibelenggunja dengan rantai untuk
diangkutnja ke Babel.
8 Istana dan rumah2 rakjat dibakar
habis oleh orang2 Chaldai; tembok
Jerusjalem dirobohkan.
9 Sisa rakjat, jang tersisa dikota, dan
para pembelot jang berbelot kepadanja
serta kaum (negeri) jang masih tersisa
dibuang Nebuzaradan, komandan
barisan pengawal, ke Babel.
10 Sebagian dari rakjat djelata, jang
tidak memiliki apa2, ditinggalkan
oleh Nebuzaradan, komandan barisan
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pengawal, dinegeri Juda dan dibebaninja
dengan (pekerdjaan) di kebun2 anggur
dan kerdja rodi.
11 Adapun mengenai Jeremia telah
dititahkan oleh radja Nebukadnezar
dengan perantaraan Nebuzaradan,
komandan barisan pengawal:
12 "Ambillah dia dan indahkanlah
dia: djangan berdjahat terhadapnja,
melainkan perlakukanlah dia, seperti
jang dikatakannja kepadamu."
13 Maka Nebuzaradan, komandan
barisan pengawal, Nebusjazban, Rab
Saris, dan Nergalsareser, Rab Mag,
dan semua punggawa radja mengirim
seorang utusan.
14 Mereka menjuruh ambil Jeremia dari
pelataran gardu dan menjerahkannja
kepada Gedaljahu bin Ahikam bin Sjafan,
untuk menghantar dia kerumahnja.
Demikianlah ia tinggal di-tengah2 rakjat.
15 Sabda Jahwe ini disampaikan kepada
Jeremia, ketika ia dikurung dipelataran
gardu:
16 "Pergilah dan katakanlah kepada
'Ebed-Melek, orang Kusj itu: Demikianlah
Jahwe Balatentara, Allah Israil,
bersabda: Sesungguhnja, Aku akan
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membuat sabdaKu tentang kota ini
kesampaian akan bentjana dan bukan
akan kebaikannja. Hal itu akan terdjadi
didepan matamu pada hari itu.
17 Tetapi pada hari itu engkau akan
Kulepaskan -- itulah firman Jahwe -- dan
engkau tidak akan diserahkan kedalam
tangan orang2, jang kauchawatiri itu.
18 Sebab pastilah engkau akan
Kulepaskan dan engkau tidak akan
djatuh karena pedang, tetapi njawamu
akan kauterima akan djarahan, karena
engkau telah pertjaja padaKu" -- itulah
firman Jahwe.
1 Sabda jang dari pihak Jahwe
disampaikan kepada Jeremia,
sesudah Nebuzaradan, komandan
barisan pengawal, melepaskan dia dari
Rama. Ia telah menjuruh ambil dia,
ketika ia tergari ada di-tengah2 sekalian
tawanan dari Jerusjalem dan Juda, jang
akan dibuang ke Babel.
2 Adapun komandan barisan pengawal
menjendirikan Jeremia dan berkata
kepadanja: "Jahwe, Allahmu, telah
mengantjamkan bentjana itu atas
tempat ini.
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telah mendatangkan itu dan
berbuat seperti jang disabdakanNja.
Sebab kamu telah berdosa terhadap
Jahwe dan tidak mendengarkan suaraNja
dan demikianlah hal (ini) menimpa diri
kamu.
4 Nah, lihatlah, hari ini djuga engkau
kubukakan garimu. Djika engkau
menganggap baik untuk pergi sertaku
ke Babel, silakan pergi, dan aku akan
mengindahkan dikau. Djika engkau
menganggap buruk untuk pergi sertaku
ke Babel, biarlah. Lihatlah, seluruh
negeri ini terbentang didepanmu.
Pergilah kemana sadja jang kaupandang
baik dan lurus untuk pergi.
5 Maka engkau dapat berpaling kepada
Gedaljahu bin Ahikam bin Sjafan, jang
telah diangkat oleh radja Babel atas
kota2 Juda, dan tinggallah padanja
di-tengah2 rakjat, atau pergilah kemana
sadja, sebagaimana jang kaupandang
lurus." Lalu komandan barisan pengawal
memberi dia bekal dan bawaan dan
melepas dia pergi.
6 Maka Jeremia pergi kepada Gedaljahu
bin Ahikam di Mispa dan tinggal sertanja
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di-tengah2 rakjat jang tersisa dinegeri
itu.
7 Semua hulubalang, jang ada
dipadang ber-sama2 dengan orang2nja,
mendengar bahwa radja Babel
sudah mengangkat Gedaljahu bin
Ahikam mendjadi kepala negeri dan
mempertjajakan kepadanja laki2,
perempuan2 serta anak2 dan sebagian
dari rakjat dipedalaman, jang tidak
dibuang ke Babel.
8 Maka mereka datang kepada
Gedaljahu di Mispa, jakni Ismail bin
Netanjahu, Johanan bin Kareah, Seraja
bin Tanhumet, anak2 Efai, orang Netofa,
dan Jezanjahu, anak orang dari Ma'aka,
mereka sendiri serta orang2nja.
9 Gedaljahu bin Ahikam bersumpah
kepada mereka serta orang2nja: "Kamu
tidak usah takut menghamba kepada
orang2 Chaldai. Tinggallah dinegeri ini;
menghambalah kepada radja Babel,
nistjaja akan baik djadinja dengan kamu.
10 Adapun aku sendiri tinggal di Mispa
untuk bertindak sebagai wakil pada
orang2 Chaldai, jang datang kepada kita.
Tetapi kamu sekalian, kumpulkanlah
anggur, buah2an dan minjak dan
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taruhlah semuanja itu dalam simpanan2
dan tinggallah di-kota2, dimana kamu
akan menetap."
11 Djuga segala orang Juda, jang berada
di Moab, pada bani 'Amon dan Edom
dan disegala negeri lainnja, mendengar
bahwa radja Babel telah meninggalkan
suatu sisa dari Juda dan mengangkat
Gedaljahu bin Ahikam bin Sjafan atas
mereka.
12 Maka segala orang Juda pulang dari
tempat2 kemana sadja mereka telah
bertjerai-berai. Mereka datang kenegeri
Juda, kepada Gedaljahu di Mispa dan
mengumpulkan anggur dan buah2an
sampai bertumpah-ruah.
13 Maka Johanan bin Kareah dan
semua hulubalang jang ada dipadang
menghadap Gedaljahu di Mispa.
14 Mereka berkata kepadanja: "Adakah
engkau tahu, bahwa Ba'alis radja bani
'Amon mengutus Ismail bin Netanja
untuk menghabisi njawamu?" Tetapi
Gedaljahu bin Ahikam tidak pertjaja
kepada mereka.
15 Lalu Johanan bin Kareah dengan
sembunji2 berkata kepada Gedaljahu di
Mispa: "Biarkanlah aku pergi membunuh
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Ismail bin Netanja, tanpa diketahui
seorang djuapun. Mengapa ia akan
menghabisi njawamu, sehingga seluruh
Juda, jang telah berhimpun padamu,
ditjerai-beraikan dan sisa Juda binasa
karenanja?"
16 Sahut Gedaljahu bin Ahikam kepada
Johanan bin Kareah: "Djanganlah
kauperbuat hal itu. Sebab apa jang
kaukatakan itu tentang Ismail dusta
belaka."
1 Tetapi dalam bulan ketudjuh
datanglah Ismail bin Netanja
bin Elisjama', seorang keturunan radja
bersama dengan sepuluh orang kepada
Gedaljahu bin Ahikam di Mispa dan
mereka makan ber-sama2 di Mispa.
2 Maka Ismail bin Netanja bangkit
ber-sama2 dengan kesepuluh orang jang
ada sertanja dan memukul Gedaljahu
bin Ahikam bin Sjafan dengan pedang.
Demikianlah dibunuhnja orang, jang
telah diangkat radja Babel dinegeri itu.
3 Djuga semua orang Juda, jang ada
sertanja, jakni serta Gedaljahu di Mispa,
dan semua orang Chaldai, jang terdapat
disana, jaitu peradjurit, dipukul sampai
mati oleh Ismail.
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hari kedua sesudah pembunuhan
Gedaljahu -- sementara belum ada
seseorangpun jang tahu -5 datanglah delapanpuluh orang dari
Sikem, Sjilo dan Sjomron dengan
djanggut tertjukur, djubah tersobek dan
tubuh tertoreh, dengan persembahan
dan ukupan untuk dibawa ke Rumah
Jahwe.
6 Ismail bin Netanja keluar dari Mispa
menjongsong mereka sambil menangis.
Setelah ia berdjumpa dengan mereka, ia
lalu berkata kepadanja: "Menghadaplah
Gedaljahu bin Ahikam."
7 Tetapi ketika mereka itu sampai
di-tengah2 kota, mereka lalu disembelih
oleh Ismail bin Netanja dan (dibuang)
kedalam sumur, oleh dia dan orang2
jang ada sertanja.
8 Tetapi diantara mereka itu terdapat
sepuluh orang, jang berkata kepada
Ismail: "Djangan mematikan kami,
sebab kami mempunjai persediaan
jang disembunjikan diladang, jakni
gandum, djelai, minjak dan madu." Maka
mereka dibiarkannja dan tidak dimatikan
ber-sama2 dengan kawan2 mereka.
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sumur, kedalam mana
Ismail membuang majat orang2 jang
dipukulnja itu, adalah sumur besar, jang
dibuat oleh radja Asa untuk menghadapi
Ba'asja radja Israil. Sumur itu diisi oleh
Ismail bin Netanja dengan orang2 jang
terbunuh itu.
10 Lalu Ismail mengangkut segenap sisa
rakjat jang ada di Mispa, puteri2 radja,
seluruh rakjat jang tersisa di Mispa,
jang atasnja Geldajahu bin Ahikam telah
diangkat oleh Nebuzaradan, komandan
barisan pengawal. Ismail bin Netanja
membawa mereka dan pergi menudju
ke bani 'Amon.
11 Tetapi ketika Johanan bin Kareah dan
semua hulubalang jang ada sertanja,
mendengar segala kedurdjanaan, jang
diperbuat Ismail bin Netanja,
12 mereka lalu mengambil segala
orang2nja untuk pergi bertempur
dengan Ismail bin Netanja. Mereka
mendapatkan dia didekat kolam besar di
Gibe'on.
13 Ketika seluruh rakjat, jang ada serta
Ismail, melihat Johanan bin Karaeh dan
semua hulubalang jang ada sertanja,
bersukarialah mereka.
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rakjat jang dilarikan Ismail
dari Mispa, berputar dan pergi kepada
Johanan bin Kareah.
15 Tetapi Ismail bin Natanja terlepas
ber-sama2 dengan delapan orang dari
tangan Johanan dan pergi kepada bani
'Amon.
16 Johanan bin Kareah dan semua
hulubalang jang ada sertanja lalu
mengambil seluruh sisa rakjat, jang
dilarikan oleh Ismail bin Netanja dari
Mispa, setelah ia memukul Gedaljahu
bin Ahikam, jakni prija dan wanita,
anak2 dan para sida2, jang telah
dikembalikannja dari Gibe'on.
17 Mereka bertolak dan beristirahat
di rumah2 penginapan Kimham, jang
terletak didekat Betlehem. Maksudnja
ialah pergi ke Mesir,
18 mengingat orang2 Chaldai, sebab
mereka takut2 kepada orang2 itu,
karena Ismail bin Netanja telah
memukul Gedaljahu bin Ahikam, jang
telah diangkat oleh radja Babel atas
negeri itu.
1 Semua hulubalang, jakni
Johanan bin Kareah dan 'Azarja

42

Yeremia 42.2–5

195

bin Hosja'ja dan seluruh rakjat,
besar-ketjil, menghampiri Jeremia
2 dan berkata kepadanja: "Semoga
permohonan kami diterima olehmu dan
berdoalah bagi kami kepada Jahwe,
Allahmu, untuk seluruh sisa ini. Sebab
kami hanja tersisa sedikit sadja dari
banjak orang seperti kaulihat dengan
matakepala sendiri.
3 Semoga Jahwe, Allahmu,
memberitahu kami djalan, jang
harus kami tempuh dan apa sadja jang
harus kami perbuat."
4 Maka sahut Jeremia kepada mereka:
"Aku dengar; aku akan berdoa kepada
Jahwe, Allahmu, sesuai dengan
permintaanmu itu. Segala apa jang
didjawab Jahwe, Allah kamu, akan
kuberitahukan kepadamu. Aku tidak
akan menjembunjikan satu katapun."
5 Mereka lalu berkata kepada Jeremia:
"Semoga Jahwe mendjadi saksi jang
benar dan setia terhadap kami, djika
kami tidak akan berbuat sesuai dengan
segala sabda, dengan mana Jahwe,
Allahmu, mengutus engkau kepada
kami.
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baik entah buruk, suara Jahwe,
Allah kita, kepada siapa engkau telah
kami utus, akan kami dengarkan, supaja
baik djadinja dengan kami, oleh karena
kami telah mendengarkan suara Jahwe,
Allah kita."
7 Sepuluh hari kemudian sabda Jahwe
disampaikan kepada Jeremia.
8 Lalu dipanggilnja Johanan bin Kareah
dan semua hulubalang jang ada sertanja,
dan seluruh rakjat, besar-ketjil,
9 dan dikatakannja kepada mereka:
"Demikian bersabdalah Jahwe, Allah
Israil, kepada siapa aku kamu utus
untuk menjampaikan permohonanmu
kepadaNja.
10 Djika kamu tetap tinggal dinegeri
ini, maka kamu akan Kubangun dan
bukannja Kuruntuhkan; kamu akan
Kutanam dan bukannja Kurunggas.
Sebab Aku menjesal atas bentjana, jang
telah Kuperbuat kepada kamu.
11 Djanganlah takut kepada radja Babel,
jang kamu takuti itu; djangan takut
kepadanja -- itulah firman Jahwe -sebab Aku beserta dengan kamu untuk
menjelamatkan serta melepaskan kamu
dari tangannja.
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akan membuat kamu mendapat
rahmat dan ia akan mengasihani kamu
serta membiarkan kamu pulang ke
tanahmu.
13 Tetapi djika kamu berkata: Kami
tidak mau tinggal dinegeri ini, sehingga
kamu tidak mendengarkan suara Jahwe,
Allahmu,
14 dan berkata: Tidak mau, sebab kami
mau pergi kenegeri Mesir, tempat kami
tidak akan melihat pertempuran, tidak
mendengar bunji tanduk dan tidak lapar
akan roti; disana kami mau diam.
15 Maka, dengarlah sabda Jahwe,
hai sisa Juda: Demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil, bersabda: Djika
kamu memutuskan untuk pergi ke Mesir
lagi berangkat serta tiba untuk merantau
disana,
16 maka pedang, jang kamu takuti, akan
menjusul kamu disana, dinegeri Mesir,
dan kelaparan, jang kamu chawatiri,
akan mengedjar kamu disana, di Mesir,
dan kamu akan mati disana.
17 Dan segala orang, jang memutuskan
untuk pergi ke Mesir dan untuk
merantau disana, akan mati karena
pedang, kelaparan dan wabah sampar.
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Tak seorangpun dari mereka akan
terluput dan terlepas dari bentjana, jang
akan Kudatangkan kepada mereka.
18 Sebab demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil, bersabda:
"Seperti murkaKu dan amarahKu
ditjurahkan atas penduduk Jerusjalem,
demikianpun berangKu akan ditjurahkan
atas kamu, apabila kamu pergi ke
Mesir. Kamu akan mendjadi kutuk,
kedahsjatan, kutukan dan penghinaan.
Tempat ini tak akan kamu lihat lagi."
19 Jahwe bersabda kepada kamu, hai
sisa Juda: "Djangan pergi ke Mesir!
Ketahuilah baik2, bahwa hari ini Aku
telah menasehati kamu."
20 Sebab kamu memperdajakan dirimu
sendiri, ketika kamu mengirim aku
kepada Jahwe, Allahmu, dengan pesan
ini: Berdoalah kepada Jahwe, Allah
kita, untuk kami; segala apa jang
akan dikatakan Jahwe, Allah kita,
beritahukanlah kepada kami dan kami
akan berbuat demikian.
21 Hari ini hal itu sudah kuberitahukan
kepada kamu, tetapi kamu tidak mau
mendengarkan suara Jahwe, Allahmu,
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jakni semuanja dengan mana Ia telah
mengutus aku kepada kamu.
22 Nah sekarang, ketahuilah baik2,
bahwa kamu akan mati karena pedang,
kelaparan dan wabah sampar ditempat
kamu mau pergi untuk merantau
disana."
1 Ketika Jeremia selesai
mengutjap kepada seluruh rakjat
segenap sabda Jahwe, Allah mereka,
dengan mana Jahwe, Allah mereka,
telah mengutus dia kepada mereka, jah
segala sabda itu,
2 berkatalah 'Azarja bin Hosja'ja dan
Johanan bin Kareah dan segala orang
jang sombong dan degil itu kepada
Jeremia: "Dustalah omonganmu itu!
Jahwe, Allah kita, tidaklah mengutus
engkau dengan pesan: Djangan pergi ke
Mesir untuk merantau disana!
3 Tetapi Baruch bin Nerija membudjuk
engkau terhadap kami dengan maksud
untuk menjerahkan kami kedalam
tangan orang2 Chaldai, supaja kami
dimatikan mereka atau dibuang ke Babel
olehnja."
4 Demikian Johanan bin Kareah dan
semua hulubalang dan seluruh rakjat
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tidak mendengarkan suara Jahwe untuk
tetap tinggal dinegeri Juda.
5 Tetapi Johanan bin Kareah dan
semua hulubalang mengambil seluruh
rakjat jang sudah pulang dari bangsa2,
ketengah mana mereka telah bertjeraiberai, untuk diam dinegeri Juda,
6 jakni orang laki2 dan perempuan,
puteri2 radja dan semua orang jang
dibiarkan tinggal oleh Nebuzaradan,
komandan barisan pengawal, pada
Gedaljahu bin Ahikam bin Sjafan, dan
djuga nabi Jeremia serta Baruch bin
Nerija.
7 Mereka memasuki negeri Mesir, sebab
tidak mendengarkan suara Jahwe.
Mereka sampai ke Tahpanhes.
8 Maka di Tahpanhes sabda Jahwe ini
disampaikan kepada Jeremia:
9 "Ambillah batu2 besar ditanganmu dan
didepan mata orang2 Juda hendaklah
kausembunjikan dalam perekat dibawah
ubin didepan pintu masuk rumah Fare'o
di Tahpanhes.
10 Lalu katakanlah kepada mereka:
Demikianlah Jahwe Balatentara, Allah
Israil bersabda: Sesungguhnja, Aku
mengutus Nebukadnezar, radja Babel,
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hambaKu; Aku akan menaruh tachtanja
diatas batu2 jang kau sembunjikan itu
dan ia akan membeberkan tjeriteranja
diatasnja.
11 Ia akan datang dan memukul negeri
Mesir, jakni jang diuntukkan bagi maut
dengan maut; jang diuntukkan bagi
pembuangan dengan pembuangan; jang
diuntukkan bagi pedang dengan pedang.
12 Ia akan menjalakan api pada kuil2
dewata Mesir dan membakar dewatanja
atau mengangkutnja sebagai tawanan.
Ia akan menjelisik negeri Mesir, seperti
seorang gembala menjelisik badjunja.
Dan ia akan keluar dari negeri itu dengan
selamat.
13 Ia akan mematahkan tugu2 angkar
kuil Sang Surja, jang ada di Mesir. Dan
kuil2 dewata Mesir akan dibakarnja
habis."
1 Sabda jang disampaikan kepada
Jeremia untuk segala orang Juda
jang menetap dinegeri Mesir, jang diam
di Migdol, Tahpanhes, Nof dan dinegeri
Patros.
2 Demikianlah Jahwe Balatentara, Allah
Israil, bersabda: "Engkau telah melihat
segala bentjana, jang telah Kudatangkan
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kepada Jerusjalem dan segala kota Juda.
Sesungguhnja, mendjadi puing2lah
kesemuanja pada hari ini, tanpa
penduduk,
3 oleh karena kedurdjanaan, jang telah
diperbuat mereka untuk menantang Aku
dengan membakar dupa dan berbakti
kepada dewa2 lain, dewa2 jang tidak
dikenal mereka atau nenek-mojangnja.
4 Padahal Aku mengutus terus menerus
segala hambaKu, para nabi, dengan
pesan ini: Djanganlah memperbuat hal
jang begitu ngeri, jang Kubentji itu!
5 Tetapi mereka tidak mendengarkan
atau mentjondongkan telinganja untuk
berbalik dari kedurdjanaan mereka,
supaja djangan membakar dupa kepada
dewa2 lain.
6 Maka tertjurahlah amarahKu dan
murkaKu dan ber-kobar2lah itu terhadap
kota2 Juda dan djalan2 Jerusjalem,
sehingga kesemuanja itu mendjadi
puing2 dan kelengangan, sebagaimana
halnja hari ini."
7 Nah sekarang, demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil bersabda:
"Mengapa kamu menimpakan bentjana
besar pada dirimu sendiri. Kamu
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menumpas diantaramu di Juda orang
laki2 dan perempuan, kanak2 dan baji,
sehingga bagi kamu tidak tertinggal sisa
lagi,
8 karena kamu menantang Aku
dengan pekerdjaan tanganmu dengan
membakar dupa kepada dewa2 lain
dinegeri Mesir, kemana kamu datang
untuk merantau disana, sehingga kamu
menumpas dirimu sendiri dan mendjadi
kutukan, dan penghinaan diantara
bangsa2 dibumi.
9 Sudah lupakah kamu akan
kedurdjanaan nenek-mojangmu,
kedurdjanaan radja2 Juda, kedurdjanaan
isteri2 mereka dan kedurdjanaan kamu
sendiri serta kedurdjanaan isterimu,
jang telah diperbuat mereka dinegeri
Juda dan di-djalan2 Jerusjalem?
10 Tidak remuk-redamlah hati mereka
hingga hari ini. Mereka tidak takut dan
tidak berdjalan sesuai dengan TauratKu
dan ketetapan2Ku, jang telah Kutaruh
dihadapan kamu dan nenek-mojangmu."
11 Karena itu, demikianlah Jahwe
balatentara, Allah Israil, bersabda:
"Sesungguhnja, Aku mengarahkan
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wadjahKu lawan kamu akan bentjana,
jaitu untuk menumpas seluruh Juda.
12 Aku akan mengambil sisa Juda jang
memutuskan untuk pergi kenegeri Mesir
dan merantau disana. Mereka sekalian
akan binasa dinegeri Mesir. Mereka akan
djatuh karena pedang (dan) binasa
karena kelaparan. Besar-ketjil akan mati
karena pedang dan kelaparan. Mereka
akan mendjadi kutuk, kedahsjatan,
kutukan dan penghinaan.
13 Aku akan menggandjari mereka
jang tinggal dinegeri Mesir, seperti Aku
telah menggandjari Jerusjalem dengan
pedang, kelaparan dan wabah sampar.
14 Dinegeri Mesir tak seorangpun dari
sisa Juda, jang pergi untuk merantau
disana, dinegeri Mesir, akan lepas atau
terluput untuk pulang kenegeri Juda,
ketempat mereka ingin sekali pulang dan
diam. Mereka tak akan pulang, ketjuali
beberapa jang terlepas."
15 Maka kepada Jeremia didjawablah
oleh semua orang, jang tahu bahwa isteri
mereka membakar dupa kepada dewa2
lain, dan semua orang perempuan, jang
berdiri disitu -- sungguh suatu djemaah
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jang besar -- serta seluruh rakjat jang
diam di Patros dinegeri Mesir:
16 "Mengenai sabda, jang telah
kaukatakan kepada kami atas nama
Jahwe, kami tidak dapat mendengarkan
dikau.
17 Tetapi pastilah kami akan
memperbuat semuanja, jang keluar dari
mulut kami sendiri, jaitu membakar dupa
kepada Ratu langit dan menuangkan
kurban tuangan kepadanja, seperti telah
diperbuat oleh kami dan nenek-mojang
kami, oleh radja2 kami dan pemimpin2
kami di-kota2 Juda dan di-djalan2
Jerusjalem. Ketika itu kan kami kenjang2
akan roti dan baiklah keadaan kami dan
kami tidak melihat bentjana pula.
18 Tetapi sedjak kami berhenti
membakar dupa kepada Ratu langit dan
menuangkan kurban tuangan kepadanja,
maka kami kekurangan se-gala2nja
dan kami binasa karena pedang dan
kelaparan."
19 (Wanita2 menjambung): "Djika kami
membakar dupa kepada Ratu langit dan
menuangkan kurban tuangan kepadanja,
adakah itu diluar pengetahuan suami
kami, bahwasanja kami membuat semah
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menurut gambarnja dan menuangkan
kurban tuangan kepadanja?"
20 Lalu sahut Jeremia kepada seluruh
rakjat, laki2 dan perempuan, dan kepada
semua jang mendjawab kepadanja itu:
21 "Dupa, jang kamu bakar di-kota2
Juda dan di-djalan2 Jerusjalem, kamu
sendiri dan nenek-mojangmu, radja2mu
serta pemimpin2mu dan kaum negeri,
tidakkah semuanja itu diingat oleh
Jahwe dan diperhatikanNja?
22 Jahwe tidak tahan lebih lama lagi oleh
karena kedurdjanaan perbuatan2mu,
kengerian2 jang telah kamu perbuat.
Maka negerimu sudah mendjadi
puing2 dan kedahsjatan, kutuk, tanpa
penduduk, sebagaimana halnja pada
hari ini.
23 Karena kamu telah membakar dupa
dan telah berdosa terhadap Jahwe, tidak
mendengarkan suara Jahwe dan tidak
berdjalan sesuai dengan TauratNja,
penetapan2Nja dan kesaksian2Nja, oleh
karena itulah bentjana itu menimpa
dirimu, sebagaimana halnja pada hari
ini."
24 Selandjutnja Jeremia berkata kepada
seluruh rakjat dan semua wanita:
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"Dengarlah sabda Jahwe, kamu seluruh
Juda jang berada dinegeri Mesir.
25 Demikianlah Jahwe Balatentara,
Allah Israil, bersabda: Kamu, hai
para wanita, telah berbitjara dengan
mulutmu dan melaksanakan itu dengan
tanganmu: Pastilah kami akan membajar
nadar jang telah kami ikrarkan, jakni
membakar dupa kepada Ratu Langit dan
menuangkan kurban tuangan kepadanja!
Teguhi sadjalah nadar2mu dan bajar
sadjalah nadar2mu!
26 Karena itu, hai seluruh Juda, jang
diam dinegeri Mesir, dengarlah sabda
Jahwe: Sesungguhnja, Aku bersumpah
demi namaKu jang besar -- demikianlah
sabda Jahwe -- tidak pernahlah namaKu
disebut lagi diseluruh negeri Mesir oleh
mulut orang2 Juda, jang berkata: Demi
hidup Tuhan Jahwe.
27 Sesungguhnja, Aku berdjaga atas
mereka akan bentjana bukan akan
kebaikan, dan setiap orang Juda, jang
berada di Mesir, akan binasa karena
pedang dan kelaparan, sampai mereka
lenjap.
28 Sedikitlah djumlah orang jang
terlepas dari pedang, akan pulang
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dari negeri Mesir kenegeri Juda. Tetapi
seluruh sisa, jang telah pergi ke
Mesir untuk merantau disana, akan
mengetahui perkataan siapakah jang
terpenuhi, perkataanKu atau perkataan
mereka.
29 Dan ini akan mendjadi tanda
bagi kamu -- itulah firman Jahwe -bahwasanja ditempat ini Aku akan
mengundjungi kamu, supaja tahulah
kamu, bahwa sabdaKu pasti diteguhkan
akan bentjanamu:
30 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Sesungguhnja, Aku akan menjerahkan
Fare'o Hofra', radja Mesir, kedalam
tangan seterunja dan kedalam tangan
mereka, jang mentjari njawanja, seperti
Aku telah menjerahkan Sedekia, radja
Juda, kedalam tangan Nebukadnezar,
radja Babel, seterunja, jang djuga
mentjari njawanja."
1 Sabda jang diutjapkan oleh nabi
Jeremia kepada Baruch bin Nerija,
ketika dia menuliskan sabda dari mulut
Jeremia didalam kitab, dalam tahun
keempat Jojakim putera Josjijahu:
2 "Demikianlah Jahwe, Allah Israil,
bersabda kepadamu, hai Baruch:
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telah berkata: "Tjelakalah
aku ini, sebab Jahwe menambahkan
perasaian kepada deritaku! Aku pajah
karena rintihan dan istirahat tidak
kudapati".
4 Demikianlah Jahwe bersabda:
Apa jang telah Kubangun, hendak
Kuruntuhkan, dan apa jang telah
Kutanam, hendak Kurunggas.
5 Masakan engkau mau mentjari hal2
jang besar bagi dirimu! Djangan mentjari
itu! Sebab, sesungguhnja, Aku hendak
mendatangkan bentjana kepada segala
machluk -- itulah firman Jahwe -- tetapi
engkau Kuberi kehidupan akan djarahan
disegala tempat, kemanapun engkau
akan pergi."
1 Apa jang sebagai sabda Jahwe
disampaikan kepada nabi Jeremia
tentang bangsa2 kafir.
2 Tentang Mesir. Lawan angkatan perang
Fare'o Neko, radja Mesir, jang berdiri
ditepi sungai Efrat dekat Karkemisj
dan jang dipukul oleh Nebukadnezar;
dalam tahun keempat Jojakim, putera
Josjijahu, radja Juda:
3 Siapkanlah utar2 dan djebang,
menghampirlah untuk bertempur!
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kuda2, naiklah, kamu
para penunggang, berbarislah dengan
berketopong, gilapkanlah seligi,
kenakanlah lemena!
5 Apakah jang kaulihat itu? Mereka
kebingungan, mundurlah mereka!
Orang2 jang gagah-perkasa dipukul,
lari terus tanpa menoleh! Kedahsjatan
berkeliling. itulah firman Jahwe.
6 Jang tjepat tidak dapat lari,
pahlawanpun tak terlepas; diutara,
ditepi sungai Efrat tersandunglah
mereka lagi rebah.
7 Siapakah menjenak laksana sungai
Nil, jang airnja ber-gulung2 seperti
anak-sungai?
8 Mesirlah jang menjenak laksana
sungai Nil, jang airnja ber-gulung2
seperti anak-sungai. Katanja: Aku mau
menjenak dan menggenangi bumi, Kota2
serta penduduknja akan kubinasakan.
9 Ajuh, kuda2! serbukan diri, hai
kereta2! Madjulah, hai para gagahperkasa! orang2 Kusj dan Put, jang
memegang utar2, orang2 Lud dan
Naftuh, jang merentangkan busur!
10 Hari ini kan bagi Tuhan, Jahwe
Balatentara, hari pembalasan untuk
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membalas kepada musuhnja, Jah,
pedang makan dan mendjadi kenjang,
djenuh dengan darah mereka. Sebab
pembantaianlah itu bagi Tuhan, Jahwe
Balatentara, dinegeri utara, ditepi sungai
Efrat.
11 Naiklah ke Gile'ad dan ambillah
boreh hai kenja, puteri Mesir! Sia2 sadja
engkau memperbanjak obat2an, tak ada
pemulihan bagimu.
12 Bangsa2 mendengar tentang
malumu, bumi dipenuhi dengan
rintihanmu. Sebab orang jang gagahperkasa satu jang tersandung pada jang
lain, ke-dua2nja djatuh ber-sama2.
13 Sabda jang disabdakan Jahwe kepada
nabi Jeremia tentang kedatangan
Nebukadnezar, radja Babel, untuk
memukul negeri Mesir.
14 Beritahukanlah di Migdol,
perdengarkanlah di Nof Tahpanhes,
katakanlah: Berikatlah perang dan
ber-siap2lah, sebab pedang memakan
dikelilingmu.
15 Mengapa Apis melarikan diri Sang
Kuasa tidak bertahan? Karena ia
ditumbuk Jahwe
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hebatnja, ber-gojah2lah ia,
lalu terdjatuh! Maka mereka berkata
satu sama lain: Mari, kita pulang sadja
kepada bangsa kita, ketanah kelahiran
kita, djauh dari pedang jang merundung.
17 Sebutkanlah Fare'o, radja Mesir:
"Gemuruh, tapi tak dapat angin."
18 Demi Aku hidup -- itulah firman
Radja, namaNjalah Jahwe Balatentara:
-- Seperti Tabor diantara gununggemunung, bagaikan Karmel ditepi laut,
ia datang.
19 Siapkanlah bungkusan buangan,
hai penghuni, puteri Mesir! Sebab Nof
akan mendjadi kelengangan, puing2 dan
tanpa penduduk.
20 Anaksapi jang elok, itulah Mesir,
pikat2 dari utara mendatanginja.
21 Djuga lasjkar upahan di-tengah2nja
merupakan anaklembu jang tambun.
Tetapi merekapun membalik dan lari
ber-sama2; mereka tidaklah tahan,
sebab mereka didatangi hari naasnja,
waktu pembalasan mereka.
22 Suaranja seperti ular mengembus
ber-pasukan2 madjulah mereka, dengan
kapak mereka mendatanginja, bagaikan
orang jang memungut kaju.
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menebang hutan -- itulah
firman Jahwe -- sebab mereka tak
tepermanai, daripada belalang banjaklah
mereka, tidak terbilang.
24 Dipermalukan puteri Mesir, ia
diserahkan kedalam tangan bangsa
utara.
25 Jahwe Balatentara, Allah Israil
bersabda: "Sesungguhnja, Aku
mengundjungi Amon dari No, Fare'o dan
orang2 jang pertjaja padanja.
26 Aku menjerahkan mereka kedalam
tangan orang2 jang mentjari njawa
mereka, kedalam tangan Nebukadnezar,
radja Babel, dan kedalam tangan
hamba2nja. Tetapi kemudian Mesir akan
didiami seperti dahulu, itulah firman
Jahwe.
27 Dan engkau, djangan takut, hai
hambaKu Jakub, djangan tjemas, hai
Israil! Sebab sesungguhnja, Aku akan
menjelamatkan dikau dari daerah jang
djauh, dan keturunanmu dari negeri
penawanannja Jakub akan pulang
dengan sentosa, tanpa susah, dengan
tiada jang menggentarkannja.
28 Dan engkau, djangan takut, hai
hambaKu Jakub -- itulah firman Jahwe
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-- sebab Aku beserta denganmu; Aku
akan menghabisi bangsa semua, tempat
engkau telah Kutjerai-beraikan, tapi
engkau tak akan Kuhabisi. Menurut
hukum engkau akan Kusiksa, dan dari
hukuman engkau tak akan Kuluputkan.
1 Sabda Jahwe, jang disampaikan
kepada nabi Jeremia tentang
orang Felesjet, sebelum Fare'o memukul
'Aza.
2 Demikianlah Jahwe bersabda:
Lihatlah, air menjenak dari utara,
mendjadi sungai jang menghanjutkan,
sehingga menghanjutkan negeri
dan segenap isinja, kota2 dengan
penduduknja. Orang mendjerit dan
mengaduhlah segenap penduduk negeri,
3 karena bunji entakan kaki kuda2
djantannja, karena debur kereta2nja
dan gemuruh roda2nja. Para bapak
tidak menoleh kepada anak2nja, begitu
lemasnja tangan mereka;
4 karena harinja tibalah sudah untuk
membasmi seluruh Felesjet, untuk
menumpas bagi Tyrus dan Sidon setiap
penolong jang luput. Sebab Jahwe
membasmi Felesjet, sisa dari pulau
Kaftor.
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sudah 'Aza, Asjkalon
diperdiamkan; sisa orang2 'Anak, sampai
bilamana engkau menoreh dirimu?
6 Aduh, pedang Jahwe, sampai bilamana
engkau tak berhenti? Mundurlah kedalam
sarungmu, hendaklah tenang dan diam!
7 Mana bisa (pedang itu) berhenti,
djika Jahwe memerintahkannja terhadap
Asjkalon dan tepi laut, dan kesana telah
dipesanNja!
1 Tentang Moab. Demikianlah
Jahwe balatentara, Allah Israil
bersabda: Tjelakalah Nebo, sebab
sudah dibasmi, Kirjataim telah direbut,
bentengnja bermalu lagi tjemas;
2 kemahsjuran Moab itu tak ada lagi!
Di Hesjbon orang bermaksud djahat
terhadapnja; "Ajuh, kita tumpas dari
tengah2 sekalian bangsa!" Engkau
djuga, hai Madmen, akan diperdiamkan,
engkau akan di-kedjar2 oleh pedang!
3 Dengarlah, djeritan dari Horonaim,
pembasmian dan keruntuhan besar!
4 Runtuhlah Moab! Teriakan terdengar
sampai di So'ar.
5 Sebab tandjakan Luhit, orang
mendakinja sambil menangis; ditjelah

48

Yeremia 48.6–11

216

gunung Horonaimpun terdengarlah
djeritan karena keruntuhan:
6 "Larilah, lepaskanlah njawamu,
djadilah seperti keledai liar digurun!"
7 Oleh karena kepertjajaanmu
pada pekerdjaan serta chazanahmu,
engkaupun akan direbut pula. Kemosj
akan pergi kepembuangan, ber-sama2
dengan para imam dan pendjabatnja.
8 Si pembasmi akan datang kesetiap
kota, tiada satupun jang terlepas.
Lembah akan binasa dan dataran akan
dimusnahkan, (sebagaimana) jang telah
dikatakan Jahwe.
9 Taruhlah batu nisan bagi Moab, sebab
ia punah sama sekali. Kota2nja telah
mendjadi lengang, tidak ada penduduk
didalam.
10 Terkutuklah siapa jang memperbuat
dengan lalai suruhan Jahwe; terkutuklah
siapa jang mengenggankan darah
kepada pedangnja.
11 Tanpa susahlah Moab sedjak
masa-mudanja, dengan sentosa ia
berbaring atas endapannja, ia tidak
dituangkan dari bedjana jang satu
kedalam bedjana jang lain. tak pernah
ia pergi kepembuangan. Makanja tetap
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sama rasanja, dan keharumannja tidak
berubah.
12 Karena itu, sesungguhnja, hari2
akan datang -- itulah firman Jahwe -Aku mengirim kepadanja penuang2nja,
jang akan menuangkannja dan
mengosongkan bedjana2nja serta
meremukkan tempajan2nja.
13 Moab akan mendjadi malu karena
Kemosj, seperti keluarga Israil mendjadi
malu karena Betel, kepertjajaannja.
14 Bagaimana kamu dapat berkata:
Kami ini pahlawan, orang jang berani
bertempur?
15 Si pembasmi Moab sudah naik
terhadapnja pilihan kaum remadjanja
sudah turun menudju pembantaian,
itulah firman Radja, namaNjalah Jahwe
Balatentara.
16 Dekatlah sudah malapetaka Moab,
dan bentjananja sangat bergegas.
17 Barta'ziah padanja, hai segenap
tetangganja, dan kamu jang mengenal
namanja! Katakanlah: "Aduh, bagaimana
sampai dipatahkan tongkat kuat, batang
jang mulia itu?"
18 Turunlah dari kemuliaanmu, duduklah
dalam kotoran, hai penduduk puteri
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Dibon! Sebab si pembasmi Moab
sudah naik terhadapmu, merusakkan
benteng2mu.
19 Berdirilah didjalan dan amati2lah, hai
penduduk 'Aro'er! Tanjailah pelarian dan
orang lepasan dan berkatalah: Apakah
jang terdjadi?
20 "Moab bermalu karena patahnja.
Mengaduhlah dan mendjerit!
Beritahukanlah ditepi Arnon: "Moab
sudah dibasmi."
21 Pengadilan sudah datang atas negeri
Dataran, atas Holon, Jahsa, Mefa'at,
22 Dibon, Nebo, Bet-Diblataim,
23 Kirjataim, Bet-Gemul, Bet-Me'on,
24 Keriot, Bosra, atas segala kota negeri
Moab, jang djauh atau dekat.
25 "Tanduk Moab telah dipatahkan, dan
lengannja dipenggal -- itulah firman
Jahwe".
26 Buatlah dia mabuk, sebab ia telah
besar hati terhadap Jahwe; Moab
akan memuntahkan muntahannja; ia
sendiripun akan mendjadi tertawaan.
27 Ataukah Israil bagimu tidak mendjadi
tertawaan? Adakah ia kedapatan
diantara pentjuri2, maka tiap2 kali
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engkau bitjara tentang dia engkau
meng-geleng2kan kepala?
28 "Tinggalkanlah kota2, pergilah diam
dipadas, hai penduduk Moab, djadilah
seperti burung merpati jang bersarang
ditebing djurang jang menganga!"
29 Kita telah mendengar tentang
kesombongan Moab, -- teramat
tjongkaklah ia -- tentang keangkuhannja,
kebanggaannja, kepongahannja dan
ketinggian hatinja!
30 Aku tahu -- itulah firman Jahwe
-- peragaannja, bukan2lah bualnja;
bukan2lah perbuatannja.
31 Makanja aku mesti mengaduh atas
Moab, mendjerit atas Moab seluruhnja,
mengerang atas orang2 Kir-Heres.
32 Engkau mesti kutangisi lebih dari
Ja'zer, hai pokok anggur Sibma. Sampai
kelaut sulur2nja mendjulur, sampai ke
Ja'zer. Tapi pemungutan dan pemetikan
buah anggurmu disergap si pembasmi.
33 Sukatjita dan sorak-sorai diambil
dari negeri Moab. Anggurnja Kuhentikan
didjambang, si pengindjak tidak lagi
meng-indjak2 buah anggur. Pekik
gembiranja bukan pekik gembira lagi.
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Hesjbon sampai ke
El'aleh; sampai ke Jahas mereka
memperdengarkan suaranja; dari
So'ar sampai ke Horonaim dan 'EglatSjelisjija; malah waha Nimrimpun
mendjadi lengang.
35 Maka di Moab -- itulah firman Jahwe
-- Kubuat berachir orang naik kebukit
angkar dan membakar dupa kepada
dewatanja.
36 Makanja hatiku mendengking seperti
bangsi atas Moab; hatiku mendengking
seperti bangsi atas orang2 Kir-Heres,
sebab lenjaplah apa jang disisakannja.
37 Betul setiap kepala ditjukur dan
setiap djanggut dipotong; pada semua
tangan ada torehan dan semua pinggang
berselubungkan karung.
38 Dan diatas sotoh2 Moab dan dilapangan2 ratap-tangis melulu. Sebab
Moab telah Kuremukkan laksana bedjana
jang tak disukai, itulah firman Jahwe.
39 Betapa patahnja ia! Mengaduhlah!
Bagaimana Moab sampai memalingkan
tengkuknja dengan malu! Moab
mendjadi tertawaan dan kekedjutan bagi
semua tetangganja.
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demikianlah Jahwe bersabda:
"Lihatlah, laksana burung radjawali ia
akan menukik dan membentangkan
sajapnja atas Moab.
41 Kota2 direbut, benteng2nja ditawan.
Maka hati para pahlawan Moab pada
hari itu laksana hati wanita jang sakit
beranak.
42 Moab akan dibinasakan, sehingga
bukan bangsa lagi, sebab ia besar hati
terhadap Jahwe.
43 Kekedjutan, lubang dan djaring
atasmu, hai penduduk Moab, itulah
firman Jahwe.
44 Siapa jang lari dari kekedjutan akan
djatuh kedalam lubang; dan siapa jang
naik dari lubang, akan ditangkap djaring.
Sebab Aku akan mendatangkan itu atas
Moab dalam tahun kundjungannja, itulah
firman Jahwe.
45 Dalam bajang2 Hesjbon orang
berdiri, pelarian2 jang habis tenaga.
Tapi api keluar dari Hesjbon, dan njala
api dari rumah Sihon, jang membakar
pelipis2 Moab dan tengkorak para
perusuh.
46 Tjelakah engkau, ja Moab, binasalah
engkau, hai umat Kemosj. Sebab
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tertawanlah putera2mu, puteri2mu
kepenawanan!
47 Tetapi Aku akan memulihkan nasib
Moab pada masa depan -- itulah firman
Jahwe." Sekian pengadilan Moab.
1 Tentang bani 'Amon Demikianlah
Jahwe bersabda: "Tidak ada lagi
anak2kah pada Israil, tidak ada wariskah
padanja? Mengapa gerangan Milkom
mewarisi Gad dan umatnja menetap
di-kota2nja?
2 Maka itu, sesungguhnja hari2 akan
datang -- itulah firman Jahwe -- kepada
Radja bani 'Amon akan Kuperdengarkan
pekik perdjuangan. Kota itu akan
mendjadi tumpukan puing lengang,
dan puteri2nja dinjalakan api. Maka
Israil akan mewarisi ahli-warisnja, itulah
sabda Jahwe.
3 Mengaduhlah, hai Hesjbon, sebab
si pembasmi sedang naik kekota
itu, mendjeritlah, hai para puteri
Raba; bersabukkanlah karung dan
merataplah, mondar-mandirlah dengan
torehan2! Sebab Milkom akan pergi
kepembuangan, ber-sama2 dengan para
imam dan pendjabatnja.
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apa engkau membanggakan
kekuatanmu, kekuatanmu kan sudah
bersurut, hai puteri jang tidak bersusah,
jang pertjaja pada chazanahmu: "Siapa
gerangan berani mendatangi aku?"
5 Sesungguhnja, kekedjutan
Kudatangkan kepadamu -- itulah
firman Tuhan, Jahwe Balatentara -dari segala sudut berkeliling. Kamu
akan ditjerai-beraikan, masing2
kedjurusannja sendiri, dan tak
seorangpun akan menghimpun para
pelarian.
6 Tetapi kemudian Aku akan memulihkan
nasib bani 'Amon, itulah firman Jahwe."
7 Tentang Edom. Demikianlah Jahwe
Balatentara bersabda: "Tidak ada
lagi kebidjaksanaankah di Teman,
lenjapkah nasehat para arif? Busukkah
kebidjaksanaan mereka?
8 Larilah, mundurlah, bersembunjilah
di-tempat2 jang dalam, hai penduduk
Dedan! Sebab malapetaka 'Esau
Kudatangkan kepadanja, pada waktu
Aku mengundjungi mereka.
9 Djika pemetik buah anggur
mendatangi engkau, mereka tidak
akan menjisakan petikan susulan; djika
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pentjuri2 datang dimalam hari, mereka
akan merusakkan se-dapat2nja.
10 Sebab Aku telah menjingkapkan
'Esau, Kubuka persembunjian2nja;
bersembunji ia tak dapat. Terbasmilah
keturunan serta saudara2nja dan para
tetangganja -- dan tiada lagilah ia!
11 Biar sadja jatim-piatumu, mereka
akan Kuhidupi, dan djanda2mu akan
pertjaja padaKu."
12 Sebab demikianlah Jahwe bersabda:
"Sesungguhnja mereka jang tidak
dihukum untuk minum piala, pasti harus
meminumnja; dan engkaukah akan
terluput dari hukuman? Engkau tidak
akan terluput, tetapi engkau pasti akan
minum!
13 Sebab Aku telah bersumpah
demi diriKu sendiri -- itulah firman
Jahwe -- bahwa Bosra akan mendjadi
kedahsjatan, penghinaan, sunji-sepi dan
kutuk dan semua kotanja akan mendjadi
puing jang abadi.
14 Aku telah mendengar perkabaran
dari Jahwe, seorang bentara telah diutus
ke-tengah2 bangsa2: Berhimpunlah dan
datangilah dia; Ajuh, kepertempuran!
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lihatlah, Aku telah membuat
engkau ketjil diantara sekalian bangsa,
terhina diantara manusia.
16 Kekedjutan kepadamu telah menipu
engkau, -- jakni gegabah hatimu -- jang
tinggal di-tempat2 sembunji dipadas,
jang berpaut pada puntjak tertinggi;
kalaupun engkau membuat tinggi
sarangmu seperti burung radjawali, Aku
toh menurunkan dikau dari sana, itulah
firman Jahwe.
17 Maka Edom akan mendjadi
kedahsjatan. Siapa jang lewat akan
ter-tjengang2 dan bersuit atas segala
lukanja.
18 Seperti Sodom dan Gomora serta
tetangga2nja dihantjurkan -- itulah
sabda Jahwe -- maka disanapun tidak
ada orang satu djuga akan diam dan tak
ada anakmanusia akan menetap disana.
19 Lihatlah, seperti singa muntjul
dari rimba Jarden kepenggembalaan
pada sungai tetap, demikianlah akan
Kuhalaukan mereka dari sana dalam
sekedjap mata, dan lalu Kuangkat
orang2 pilihanKu disana. Dan siapakah
sama dengan Daku, siapakah akan
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mendakwa Aku; siapakah gembala jang
dapat bertahan terhadapKu?
20 Karena itu, dengarlah rentjana Jahwe
mengenai Edom, dan rantjanganNja
terhadap penduduk Teman: Betul,
mereka akan dipertarikan, malah
jang ketjil dari antara domba2;
penggembalaannja ter-tjengang2 atas
mereka itu.
21 Oleh karena kabar djatuhnja,
gemetarlah bumi, djeritannja terdengar
sampai ke Laut Merah.
22 Lihatlah, seperti burung radjawali ia
naik dan menukik, dan membentangkan
sajapnja atas Bosra. Maka hati para
pahlawan Edom pada hari itu laksana
hati wanita jang sakit beranak.
23 Tentang Damsjik. dipermalukan
Hamat dan Arpad, sebab mereka
mendengar kabar jang buruk. Mereka
bergelora seperti laut karena gelisah,
dan tidak dapat redalah mereka.
24 Damsjik tjabar hati, berpaling untuk
lari. Ia dihinggapi kegugupan, disergap
kesesakan laksana wanita bersalin.
25 Bagaimana kota terpudji itu sampai
ditinggalkan, pura kesukaan itu!
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itu kaum remadjanja akan
rebah di-lapangan2nja, segenap
peradjuritnja akan diperdiamkan pada
hari itu, itulah firman Jahwe Balatentara.
27 Aku akan menjalakan api pada
tembok2 Damsjik, jang makan habis
istana2 Ben-Hadad.
28 Tentang Kedar dan keradjaan2 Hasor,
jang dipukul oleh Nebukadnezar, radja
Babel. Demikianlah Jahwe bersabda:
"Ajuh, naiklah ke Kedar, basmilah orang2
Timur!
29 Kemah2 dan kawanan mereka
biarlah diambil tenda2 dan perabot
mereka; unta2 mereka biarlah diangkut,
dan biarlah orang berteriak: "Dahsjat
berkeliling"!
30 Larilah, berlepas diri, bersembunjilah
di-tempat2 jang dalam, hai penduduk
Hasor, itulah firman Jahwe. Sebab
Nebukadnezar, radja Babel, telah
membuat rentjana terhadap kamu, dan
merantjangkan rantjangan terhadapmu
31 Ajuh, naiklah kebangsa jang lengah
itu, jang diam dengan aman-sentosa
-- itulah firman Jahwe -- jang tidak
mempunjai pintu maupun palang pintu,
jang bertempat tinggal terpentjil.
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unta2 mereka mendjadi
rampasan, dan ternak jang banjak
itu mendjadi djarahan. Akan Kutjeraiberaikan kesegala pendjuru angin
mereka jang mentjukur pelipisnja; dari
segala djurusan akan Kudatangkan
melapetaka kepadanja, itulah firman
Jahwe.
33 Hasor akan mendjadi djerumun
serigala2, mendjadi kelengangan
se-lama2nja; tak seorangpun akan diam
disana, tiada anak manusia menetap
disitu."
34 Sabda Jahwe jang disampaikan
kepada nabi Jeremia tentang 'Elam pada
permulaan pemerintahan Sedekia, radja
Juda.
35 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Sesungguhnja, busur 'Elam
Kupatahkan, inti perkasaannja.
36 Atas 'Elam akan Kudatangkan empat
angin dari keempat perhinggaan langit;
Kutjerai-beraikan mereka kesegala
perhinggaan itu dan tidak ada bangsa
jang tidak datanglah orang usiran dari
'Elam kepadanja.
37 Aku akan membuat 'Elam gemetar
didepan seterunja, didepan orang
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jang mentjari njawanja; Aku akan
mendatangkan bentjana kepada mereka
dan pidjar murkaKu -- itulah firman
Jahwe -- Aku akan menjusulkan
pedang kepada mereka; sampai mereka
Kuhabisi.
38 TachtaKu akan Kutaruh di 'Elam dan
Kulenjapkan radja dan pemimpin dari
sana, itu firman Jahwe.
39 Tapi pada masa depan Aku
memulihkan nasib 'Elam itulah firman
Jahwe.
1 Sabda jang telah disabdakan
Jahwe tentang Babel dan
tentang negeri orang2 Chaldai dengan
perantaraan nabi Jeremia.
2 Beritahukanlah diantara sekalian
bangsa, perdengarkanlah; djanganlah
disembunjikan, katakanlah: Babel telah
direbut, bermalulah Bel; Marduk tjemas,
ber-malu2lah patung2nja, tjemaslah
berhala2nja!
3 Sebab lawan dia naik suatu bangsa
dari utara, jang mendjadikan negeri itu
lengang, tiada lagi penduduk disana,
manusia maupun hewan telah lari, pergi.
4 Pada hari2 itu dan pada waktu itu
-- itulah firman Jahwe -- bani Israil
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akan datang dan bani Juda ber-sama2
dengannja; sambil menangis mereka
berdjalan dan mentjari Jahwe, Allah
mereka.
5 Mereka menanjakan djalan ke Sion,
muka mereka terarah kemari: "Marilah,
kita bergabung dengan Jahwe dengan
perdjandjian abadi, jang tak terlupakan."
6 Kawanan jang hilanglah umatKu,
disesatkan para gembalanja;
dipegunungan mereka membuatnja
mengembara, mereka pergi dari gunung
kebukit; mereka lupa akan tempatnja
berbaring.
7 Semua jang mendapatkan mereka,
memakan mereka, musuh mereka
berkata: "Kami tidak bersalah, karena
mereka telah berdosa terhadap Jahwe,
penggembalaan kedjudjuran dan
pengharapan nenek-mojangnja.
8 Larilah dari tengah Babel, dari negeri
orang2 Chaldai! Ajuh, djadilah seperti
kambing djantan didepan kawanan!
9 Sebab, sesungguhnja, akan
Kubangkitkan dan Kugerakkan lawan
Babel djemaah bangsa besar dari negeri
utara; mereka akan mengikat perang
terhadapnja, dari sana ia akan direbut.
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Anakpanahnja laksana panah pahlawan
jang tangkas, dan tidak pulang dengan
pertjuma.
10 Maka negeri Chaldai mendjadi
djarahan, para pendjarahnja akan
kenjang -- itulah firman Jahwe.
11 Sekalipun engkau bersukatjita
dan bersukaria, hai pendjarah
milik-pusakaKu; sekalipun engkau
me-londjak2 seperti anaksapi dirumput
dan me-ringkik2 bagaikan kuda djantan,
12 namun ibumu amat sangat malunja,
ter-sipu2lah dia jang melahirkan kamu.
Sesungguhnja, jang terachirlah dia dari
antara sekalian bangsa, suatu gurun,
padang tandus kersang
13 Oleh karena murka Jahwe (tanah itu)
takkan didiami, tetapi akan mendjadi
lengang seluruhnja. Siapa jang lewat
Babel, akan ter-tjengang2 dan bersuit
atas segala lukanja.
14 Berikatlah perang lawan Babel
sekeliling, kamu sekalian jang
merentangkan busur! Memanahlah
kepadanja, djangan menjajangkan anak
panah, sebab ia telah berdosa terhadap
Jahwe.
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pekik perdjuangan
terhadapnja sekeliling! Ia mengulurkan
tangannja, rebahlah selekoh2nja,
runtuhlah tembok2nja. Sebab itulah
pembalasan Jahwe. Hendaklah
membalas-dendam kepadanja,
berbuatlah dengannja, seperti ia telah
berbuat!
16 Tumpaslah dari Babel si penabur dan
jang memegang sabit dimusim panen.
Dari pedang jang merundung hendaklah
setiap orang berbalik kepada bangsanja
dan lari ke negerinja sendiri.
17 Israil merupakan anak domba
berlarat, (jang) dihalaukan singa:
mula2 dimakan radja Asjur, kemudian
dikungkang Nebukadnezar, radja Babel.
18 Karena itu, demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil bersabda:
"Sesungguhnja, Aku mengundjungi radja
Babel dan negerinja, sebagaimana Aku
telah mengundjungi radja Asjur.
19 Dan Aku akan memulangkan
Israil kepenggembalaannja, supaja
ia merumput digunung Karmel dan
di Basjan, lalu mendjadi kenjang
dipegunungan Efraim dan di Gile'ad.
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hari2 itu dan pada waktu itu,
-- itulah firman Jahwe -- orang2 akan
mentjari kesalahan Israil, tapi tidak ada,
dan mentjari dosa2 Juda, tapi tidak
terdapat, sebab Aku telah mengampuni
mereka jang Kusisakan.
21 Naiklah kenegeri Merataim, naiklah
lawan dia dan lawan penduduk Pekod;
bunuhlah dan haramkanlah mereka;
itulah firman Jahwe. Lakukanlah
semuanja jang telah Kuperintahkan!
22 Gaduhan pertempuran dinegeri,
keruntuhan besar.
23 Bagaimana sampai dipatahkan dan
dipetjahkan tukul bumi seluruhnja!
Bagaimana Babel sampai mendjadi
kedahsjatan diantara sekalian bangsa!
24 Djerat dipasanglah bagimu dan
engkau tertangkap, dengan tidak
kauketahui, hai Babel! engkau telah
kedapatan dan dipegang, sebab engkau
bertengkar dengan Jahwe.
25 Jahwe telah membuka gudang
persendjataanNja dan mengeluarkan
sendjata2 gusarNja. Sebab inilah
pekerdjaan Tuhan, Jahwe Balatentara,
dinegeri orang2 Chaldai:
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lawan dia, semua
dengan tidak ada jang diketjualikan,
bukalah lumbung2nja! Timbunlah isinja
seperti tumpukan berkas2 gandum,
haramkanlah ia, djanganlah tersisa
sesuatu baginja.
27 Bunuhlah lembu2 djantannja, biarlah
turun kepembantaian. Tjelakalah
mereka! Tibalah sudah hari mereka,
waktu mereka dikundjungi!
28 Dengarlah! Pelarian dan orang2 jang
terlepas dari Babel datang memberitahu
Sion pembalasan Jahwe, Allah kita,
balas-dendam untuk baitNja
29 Kerahkanlah para pemanah terhadap
Babel, semua jang merentangkan busur!
Pasanglah perkemahan dikelilingnja,
djangan sampai ada jang lepas! Bajarlah
kepadanja setimpal perbuatannja,
berbuatlah kepadanja sesuai dengan
apa jang dikerdjakannja, sebab ia
menjombong terhadap Jahwe, terhadap
Jang Kudus di Israil.
30 Karena itu kaum remadjanja akan
tewas di-lapangan2nja dan segala
peradjuritnja diperdiamkan pada hari
itu, itulah firman Jahwe.

Yeremia 50.31–36
31 Sesungguhnja,

235

Aku menentang
engkau, Si Gagabah, itulah firman
Tuhan, Jahwe Balatentara. Sebab harimu
tibalah sudah, waktu Aku mengundjungi
engkau.
32 Akan tersandung Si Gagabah
dan djatuh, tak seorangpun akan
membangunkannja. Aku akan
menjalakan api pada kota2nja,
dan api akan makan habis seluruh
lingkungannja.
33 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Tertindaslah bani Israil
dan bani Juda bersama dengannja;
semua jang menawan mereka, telah
menahannja dan enggan membiarkan
mereka pergi.
34 Penebus mereka adalah gagahperkasa: Jahwe Balatentara namaNja.
Pastilah Ia akan membela perkara
mereka, dan menenteramkan bumi; tapi
penduduk Babel akan digentarkanNja.
35 Pedang atas orang2 Chaldai, atas
penduduk Babel, atas para pendjabatnja
dan kaum bidjaksananja;
36 Pedang atas para kahinnja, sehingga
bodoh djadinja, pedang atas para
pahlawannja, sehingga tjemas;
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atas kuda2 dan kereta2nja
dan atas segala bangsa tjampuran
di-tengah2nja, sehingga mereka
mendjadi seperti wanita; pedang atas
chazanahnja, sehingga dirampas;
38 pedang atas batang2 airnja, sehingga
mendjadi kering, Sebab dia itu negeri
berhala2, dan mereka ke-gila2an karena
benda2 jang mengerikan.
39 Makanja disana akan tinggal
marmut2 dan serigala2, burung2 unta
akan diam disitu; tidak pernah akan
berpenduduk lagi dan tak akan didiami
turun-temurun.
40 Seperti Allah menghantjurkan
Sodom, Gomora serta tetangga2nja, -itulah firman Jahwe -- demikianlah tak
seorang djuapun akan diam disana, dan
tidak ada anakmanusia jang menetap
disitu.
41 Sesungguhnja, suatu bangsa dari
utara datang, suatu bangsa besar, dan
banjak radja bergerak madju dari udjung
bumi.
42 Busur dan lembing dipegangnja,
kedjamlah mereka dan tidak berkasihan;
Bagaikan laut jang bergelora suara
mereka; mereka menunggang kuda;
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setiap orang siap akan pertempuran
lawanmu, hai puteri Babel.
43 Kabarnja didengar radja Babel,
tangannja mendjadi lemas; kehimpitan
memegangnja, sakit seperti kesakitan
wanita bersalin.
44 Lihatlah, seperti singa muntjul dari
rimba Jarden kepenggembalaan pada
sungai tetap, demikianlah mereka
akan Kuhalaukan dari sana dalam
sekedjap mata, dan lalu Kuangkat
orang2 pilihanKu disana. Dan siapakah
sama dengan Daku, siapakah akan
mendakwa Aku; siapakah gembala jang
dapat bertahan terhadapKu?
45 Karena itu dengarlah rentjana Jahwe
mengenai Babel dan rantjanganNja
terhadap negeri orang2 Chaldai.
Betul mereka akan dipertarikan,
malah jang ketjil dari antara domba2;
penggembalaannja ter-tjengang2 atas
mereka itu.
46 Mendengar kabar: "Babel sudah
ditawan", gemetarlah bumi, dan
djeritannja terdengar diantara sekalian
bangsa.
1 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Sesungguhnja, Aku hendak

51
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membangkitkan terhadap Babel dan
terhadap penduduk Leb Kamai suatu roh
perusak.
2 Aku hendak mengirim ke Babel
penampi2, dan mereka akan menampinja
dan merusakkan negerinja. Sebab
mereka mengelilinginja dari segala sudut
pada hari bentjananja.
3 Djanganlah seorang pemanah
merentangkan busurnja, djangan
seseorang berlagak dengan lemenanja
Djangan mengasihani kaum remadjanja,
haramkanlah seluruh balatentaranja.
4 Orang2 berluka akan djatuh dinegeri
Chaldai dan orang2 tertikam (rebah)
di-lapangan2nja.
5 (51-5a) Tetapi Israil dan Juda tidak
dibiarkan mendjadi djanda oleh Allah
mereka, Jahwe Balatentara. (51-5b)
Sebab negerinja penuh kedjahatan
terhadap Jang Kudus di Israil.
6 Larilah dari tengah Babel, masing2
hendaklah melepaskan diri; djangan
engkau binasa oleh karena kesalahannja,
Sebab inilah waktu pembalasan bagi
Jahwe, pembalasan ditimpakanNja
padanja.
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merupakan piala emas ditangan
Jahwe, jang memabukkan seluruh
bumi; bangsa2 minum dari anggurnja,
karenanja bangsa2 ke-gila2an.
8 Tapi se-konjong2 djatuhlah Babel dan
patah, mengaduhlah karenanja. Ambillah
boreh untuk deritanja, mungkinlah ia
djadi sembuh.
9 "Kami telah mau menjembuhkan
Babel, tetapi tak djadi ia sembuh.
Tinggalkanlah dia, marilah kita pergi,
masing2 kenegerinja, sebab hukumannja
sampai kelangit dan membubung sampai
keawan-kemawan."
10 Jahwe telah menampilkan
kedjudjuran kita, mari kita tjeritakan di
Sion perbuatan Jahwe, Allah kita
11 Lantjipkanlah anakpanah, gosoklah
utar2! Jahwe telah membangkitkan roh
radja Media, sebab rentjanaNja terhadap
Babel ialah untuk meruntuhkan dia.
Inilah balasan Jahwe, pembalasan untuk
baitNja.
12 Angkatlah tjogan terhadap
tembok2 Babel, perkuatkanlah
pengawalan, tempatkanlah pendjaga2,
pasanglah pengadangan! Sebab Jahwe
merentjanakan maupun melaksanakan,
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apa jang disabdakanNja terhadap
penduduk Babel.
13 Engkau diam ditepi sungai besar,
Engkau jang kaja akan harta, tapi
sampailah sudah kesudahanmu, hasta
seturut mana engkau dipotong.
14 Jahwe balatentara telah bersumpah
demi diriNja sendiri: Sekalipun engkau
telah Kuisi penuh dengan orang,
sebanjak walang, namun mereka akan
mengangkat pekik terhadapmu.
15 Dialah jang membuat bumi
dengan kekuasaanNja, jang dengan
kebidjaksanaanNja menetapkan djagat
dan membentangkan langit dengan
pengertianNja.
16 Pabila Ia memperdengarkan
suaraNja, maka air dilangit bergemuruh;
dibubungkanNja mega dari udjung bumi,
mata petir dibuatNja bagi hudjan, dan
angin dikeluarkanNja dari gudang2Nja.
17 Setiap manusia pandir nampaknja,
tanpa pengetahuan, bermalulah setiap
pembesut karena patungnja; sebab
dustalah tuangannja, didalamnja tiada
semangat.
18 Sia2lah itu, buatan edjekan, pada
waktu kundjungan lenjap.
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seperti itulah bagian Jakub,
sebab Dia itu pembentuk semua.
Israil adalah suku pusakaNja, Jahwe
Balatentara namaNja.
20 Engkau itu gada bagiKu, sendjata
tempur, bangsa2 Kuremukkan denganmu
dan keradjaan2 Kurusakkan;
21 denganmu Kuremukkan kuda dan
penunggangnja, denganmu Kuremukkan
kereta dan pengemudinja;
22 denganmu Kuremukkan prija dan
wanita, denganmu Kuremukkan aki2 dan
anak, denganmu Kuremukkan remadja
dan dara;
23 denganmu Kuremukkan gembala dan
kawanannja, denganmu Kuremukkan
petani dan sepasang hewannja,
denganmu Kuremukkan adipati dan wali
negeri.
24 Tetapi didepan matamu Aku akan
membalas kepada Babel dan kepada
penduduk Chaldai segala kedurdjanaan,
jang diperbuat mereka di Sion -- itulah
firman Jahwe.
25 Sesungguhnja, Aku melawan dikau,
hai gunung kebinasaan -- itulah firman
Jahwe -- jang telah membinasakan bumi
seluruhnja. Aku akan mengedangkan
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tanganKu kepadamu, dan engkau
Kugulingkan dari atas padas, engkau
Kubuat mendjadi gunung terbakar.
26 Daripadamu orang tidak akan
mengambil batu untuk batu sendi,
ataupun untuk batu alasan. Sebab
engkau mendjadi kelengangan abadi,
itulah firman Jahwe.
27 Angkatlah tjogan diatas bumi,
tiuplah tanduk di-tengah2 bangsa2!
Kerahkanlah bangsa2 terhadapnja,
serukanlah keradjaan lawan dia:
Ararat, Mini dan Asjkenaz! Tugaskanlah
pendjabat pendaftar terhadapnja,
gerakkanlah kuda2 laksana walang jang
bulunja menggermang!
28 Kerahkanlah terhadapnja bangsa2,
radja Media, adipati2nja, para
walinegerinja dan seluruh wilajah
kekuasaannja.
29 Maka bumi gemetar dan bergetar,
sebab rantjangan Jahwe terhadap Babel
terpenuhi, untuk membuat negeri Babel
mendjadi lengang, tanpa penduduk.
30 Para pahlawan Babel telah
menghentikan pertempuran, duduk2lah
mereka ditempat jang tak terhampiri,
mereka kehabisan keperkasaan dan
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mendjadi wanita! Kediaman2nja telah
dinjalakan orang, patahlah palang2
pintunja.
31 Bentara jang satu tersompok dengan
jang lain, pewarta jang lain dengan jang
satu untuk memberitahu radja Babel,
32 (51-31) bahwa kotanja telah direbut
dari sekalian sudut; bahwa arungan2nja
telah diduduki, dan paja2nja habis
dibakar dan para pradjurit kekedjutan.
33 Sebab demikianlah Jahwe
Balatentara, Allah Israil, bersabda:
"Puteri Babel bagaikan lantai pengirikan
pada waktu dipadatkan, sedjurus lagi
tibalah baginja musim panenan."
34 "Aku telah dimakan, digemparkan
oleh radja Babel Nebukadnezar, aku
disingkirkannja seperti bedjana jang
kosong; laksana naga ia melulur aku. ia
mengisi perutnja dengan pengananku."
35 "Kelaliman terhadapku dan
keruntuhanku djatuhlah hendaknja
kepada Babel." kata penduduk Sion,
"dan darahku kepada penghuni Chaldai",
kata Jerusjalem.
36 Karena itu, demikianlah Jahwe
bersabda: "Sesungguhnja, Aku sendiri
membela perkaramu, dan akan
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membalas dendam untukmu. Aku akan
mengeringkan lautnja dan mendjadikan
sumbernja kersang.
37 Babel akan mendjadi timbunan batu,
tempat djerumun serigala, kedahsjatan
dan buah suitan, tanpa penduduk.
38 Ber-sama2 mereka me-raung2
laksana singa muda menggeram
bagaikan anaksinga.
39 Djika mereka sudah kepanasan,
akan Kuberi minum, mereka akan
Kumabukkan,sehingga mereka
termandam; mereka kan tertidur dalam
tidur abadi, dan tak akan bangun, itulah
firman Jahwe.
40 Mereka akan Kugiring seperti
anakdomba kepembantaian, laksana
domba djantan ber-sama2 dengan
kambing djantan."
41 Bagaimana ia sampai direbut dan
kebanggaan seluruh bumi sampai
ditawan! Bagaimana Babel sampai
mendjadi kedahsjatan diantara sekalian
bangsa!
42 Laut sebak lawan Babel, jang
ditudungi ombak2 jang bergelora.
43 Kota2nja telah mendjadi lengang,
tanah jang tandus kersang. jang tidak
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didiami seorang djuapun dan tidak
dilintasi anakmanusia.
44 Aku akan mengundjungi Bel di
Babel, dan menjentak dari mulutnja apa
jang telah ditelannja. Bangsa2 tidak
akan mengalir lagi kepadanja, bahkan
tembok2 Babelpun roboh.
45 Keluarlah dari tengahnja, hai
umatKu, hendaklah masing2 berlepas
diri daripada pidjar murka Jahwe.
46 Djanganlah hatimu sampai lembut
dan djanganlah kamu takut karena
kabar jang terdengar dinegeri itu. Dalam
tahun jang satu akan datang kabar
ini dan dalam tahun sesudahnja kabar
itu, kelaliman (berketjamuk) dibumi,
penguasa lawan penguasa.
47 Karena itu, sesungguhnja, hari2 akan
datang Aku mengundjungi berhala2
di Babel. Maka seluruh negeri akan
bermalu dan semua orangnja jang
tertembus akan tewas di-tengah2nja.
48 Maka langit dan bumi serta seluruh
isinja akan bersorak atas Babel" sebab
dari utara ia didatangi oleh si pembasmi
-- itulah firman Jahwe.
49 Babel harus djatuh pula untuk orang2
Israil jang tertembus, sebagaimana
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untuk Babel djatuhlah sudah orang2
tertembus dari bumi seluruhnja.
50 Kamu jang terlepas dari pedang,
hendaklah pergi dan djangan berhenti!
Kenangkanlah Jahwe dari kedjauhan dan
biarlah Jerusjalem timbul dalam hatimu:
51 "Kami malu2 karena kami telah
mendengar penghinaan, muka kami
ditudungi keaiban, karena orang2 asing
sudahlah masuk tempat2 sutji Rumah
Jahwe."
52 Karena itu, sesungguhnja, hari2
akan datang -- itulah firman Jahwe -Aku akan mengundjungi berhala2nja,
dan diseluruh negerinja orang2 jang
tertembus akan mengerang.
53 Meski Babel naik setinggi langit
sekalipun, meski ia membuat ketinggian
kekuasaannja tak terhampiri sekalipun.
namun dari pihakKu, pembasmi akan
mendatanginja, itulah firman Jahwe.
54 Dengarlah, djeritan dari Babel suatu
keruntuhan besar dari negeri Chaldai!
55 Sebab Jahwe tengah membasmi
Babel, ia melenjapkan daripadanja
gegap-gempita jang hebat; meski
ombak2nja menderu bagaikan air jang
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banjak dan jang kedengaran bunji
gemuruhnja,
56 namun si pembasmi mendatangi
Babel dan pahlawan2nja tertangkap,
busur2nja patah. Sebab Allah
pembalaslah Jahwe, jang sungguh2
membalas.
57 Para pendjabatnja dan kaum bidjak
akan Kumabukkan adipati2, walinegeri2
serta para pahlawannja. Maka mereka
akan tertidur dalam tidur abadi dan tak
akan bangun, itulah firman Radja, Jahwe
Balatentara namaNja.
58 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Tembok2 Babel jang lebar
akan dibongkar sama sekali dan
gerbang2nja jang tinggi akan dinjalakan
api. Demikianlah bangsa2 ber-pajah2
dengan sia2 dan kaum2 meletihkan diri
untuk api."
59 Pesan jang diperintahkan nabi
Jeremia kepada Seraja bin Nerija bin
Mahseja, ketika dia pergi atas titah
Sedekia, radja Juda, ke Babel dalam
tahun keempat pemerintahannja.
Adapun Seraja mendjadi pendjabat
pangkalan.
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menuliskan segala bentjana,
jang akan mendatangi Babel, dalam satu
kitab jakni segala perkataan jang tertulis
mengenai Babel ini.
61 Kata Jeremia kepada Seraja: "Apabila
engkau tiba di Babel, djagalah supaja
kaubatjakan segala perkataan ini.
62 Engkau harus berkata: Jahwe,
Engkau telah bersabda tentang tempat
ini, bahwa tempat ini akan Kautumpas,
sehingga tak akan ada penduduknja
lagi, entah manusia entah hewan, tapi
mendjadi suatu kelengangan abadi.
63 Dan selesai membatjakan kitab ini,
ikatkanlah sebuah batu padanja, lalu
lemparkanlah ke-tengah2 sungai Efrat,
64 seraja berkata: ,Demikianlah Babel
akan tenggelam dan tidak bangun
kembali dari pada bentjananja, jang
hendak Kudatangkan kepadanja."
Sampai sini perkataan Jeremia.
1 Sedekia berusia duapuluh satu
tahun, ketika ia naik tachta dan
ia meradja di Jerusjalem selama sebelas
tahun. Ibunja bernama Hamutal binti
Jirmejahu dan berasal dari Libna.

52
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membuat apa jang durdjana dalam
pandangan Jahwe, sepenuhnja seperti
telah diperbuat Jojakim.
3 Karena murka Jahwelah itu terdjadi
atas Jerusjalem dan Juda, sehingga Ia
mentjampakkan mereka dari hadapan
wadjahnja. Sedekia merontak terhadap
radja Babel.
4 Dalam tahun kesembilan
keradjaannja, pada tanggal
sepuluh bulan kesepuluh datanglah
Nebukadnezar, radja Babel sendiri
dengan seluruh angkatan perangnja
memerangi Jerusjalem dan mereka
memasang perkemahannja dihadapan
kota itu dan membangun perkubuan
dikelilingnja.
5 Kota itu dikepung hingga tahun
kesebelas radja Sedekia.
6 Pada tanggal sembilan bulan keempat,
ketika kelaparan menghebat dikota dan
bagi rakjat negeri tidak ada redjeki lagi,
7 diretaslah tembok kota itu. Ketika
radja dan semua peradjurit melihat itu,
maka mereka lari dan meninggalkan kota
pada malam hari melalui pintugerbang
antara kedua lapis tembok, jang terletak
didekat taman radja, meskipun orang2
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Chaldai berada dikeliling kota itu. Mereka
menempuh djalan menudju ke 'Araba.
8 Tetapi pasukan Chaldai mengedjar
radja dan menjusul Sedekia dipadang
Jeriho, tempat seluruh tentaranja
bertjerai-berai terpisah daripadanja.
9 Radja ditangkap dan dibawa
kehadapan radja Babel di Ribla dinegeri
Hamat. Maka radja Babel memutuskan
hukuman2 atasnja.
10 Radja Babel menjembelih putera2
Sedekia dihadapan matanja; segala
pegawai tinggi Judapun disembelihnja di
Ribla.
11 Kemudian radja Babel mentjungkil
mata Sedekia, jang dibawa terantai
ke Babel oleh radja Babel, jang
mendjebloskannja kedalam pendjara
sampai hari mangkatnja.
12 Dalam bulan kelima pada tanggal
sepuluh bulan, jaitu dalam tahun
kesembilanbelas radja Nebukadnezar,
radja Babel, datanglah Nebuzaradan,
komandan barisan pengawal dan
pendjabat radja, ke Jerusjalem.
13 Ia membakar habis Rumah Jahwe,
istana dan semua rumah Jerusjalem.

Yeremia 52.14–19
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Tiap2 rumah jang besar dibakarnja
habis.
14 Segala tembok dikeliling Jerusjalem
dirobohkan oleh tentara Chaldai, jang
menjertai komandan barisan pengawal
itu.
15 Sisa rakjat jang masih tertinggal
dikota dan semua orang jang membelot
kepada radja Babel, dan sisa chalaik
dibuang oleh Nebuzaradan, komandan
barisan pengawal itu.
16 Hanja sebagian dari rakjat djelata
ditinggalkan oleh Nebuzaradan,
komandan barisan pengawal itu, sebagai
pemelihara kebun anggur dan orang
berodi.
17 Turus2 perunggu didalam Rumah
Jahwe, tjagak2 dan "Laut" perunggu
didalam Rumah Jahwe, dipatahkan oleh
orang2 Chaldai dan semua perunggunja
diangkut ke Babel.
18 Djuga belanga, sodok, pisau,
tjerana, perukupan serta semua perabot
perunggu lainnja, jang digunakan untuk
ibadat, diambil mereka.
19 Dan komandan barisan pengawal itu
mengambil bokor, pendupaan, tjerana,
belanga, kandil, perukupan, pinggan;
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segala sesuatu jang dari emas maupun
dari perak.
20 Akan kedua turus, "Laut" jang
satu itu, keduabelas sapi perunggu
dibawahnja, dan tjagak2, jang sudah
dibuat untuk Rumah Jahwe oleh radja
Sulaiman, perunggu semua perabot itu
tak ternilaikan banjaknja.
21 Adapun kedua turus: itu: Turus
jang satu tingginja delapanbelas hasta;
seutas benang sepandjang duabelas
hasta mengukur lingkarannja; tebalnja
empat djari dan ia kosong didalamnja.
22 Suatu mal dari perunggu ada
diatasnja. Mal jang satu tingginja lima
hasta. Dikeliling mal itu ada anjaman
dan buah2 delima, kesemuanja itu dari
perunggu. Demikianpun halnja dengan
turus jang kedua.
23 Djumlah buah2 delima itu ialah
sembilanpuluh enam jang mendatar.
Semua buah delima dikeliling anjaman
itu berdjumlah seratus.
24 Komandan barisan pengawal itu
menawan imam-kepala Seraja dan
Sefanjahu, imam jang kedua dan ketiga
pendjaga ambang pintu sertanja.

Yeremia 52.25–30
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kota itu ia membawa seorang
sida2, jang mendjadi kepala peradjurit,
dan tudjuh orang dari antara orang2
istana, jang terdapat dikota itu, dan
djuga penulis panglima, jang bertugas
mendaftarkan rakjat negeri itu untuk
tentara, dan enampuluh orang dari
antara rakjat djelata, jang terdapat
dikota itu.
26 Nebuzaradan, komandan barisan
pengawal, mengambil mereka sekalian
dan mendatangkan mereka kepada radja
Babel di Ribla.
27 Radja Babel memukul mereka
sampai mati di Ribla, didaerah Hamat.
Demikianlah Juda dibuang dari tanahnja.
28 Inilah djumlah rakjat jang dibuang
Nebukadnezar: Dalam tahun ketudjuh:
3.023 orang Juda;
29 dalam tahun delapanbelas
Nebukadnezar dari Jerusjalem:
832 djiwa;
30 dalam tahun duapuluh tiga
Nebukadnezar Nebuzaradan, komandan
barisan pengawal itu, membuang 745
orang Juda. Djumlah semua: 4.600
djiwa.
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tahun ketigapuluh tudjuh
pembuangan Jojakin, dalam bulan
keduabelas, pada tanggal duapuluh
lima bulan, maka Ewil-Merodak, radja
Babel dalam tahun penobatannja,
mengampuni Jojakim, radja Juda, dan
mengeluarkannja dari pendjara.
32 Ia beramah-tamah dengannja dan
memberinja tachta jang lebih tinggi
daripada tachta radja lainnja, jang ada
sertanja di Babel.
33 Jojakin boleh menanggalkan
pakaian-pendjaranja dan ia tetap makan
sehidangan dengannja seumur hidupnja.
34 Penghidupannja tetap didjamin oleh
radja Babel, sebanjak diperlukannja
sesehari, hingga hari mangkatnja,
sepandjang umur hidupnja.

Ratapan
1 Aduh,

duduk terpentjillah kota
jang banjak rakjatnja! Mirip seorang
djanda mendjadilah jang tadinja besar
diantara bangsa2 Tuan puteri diantara
wilajah2 harus berodi.
2 Dimalam hari ia menangis terusmenerus, airmatanja bertjutjuran liwat
pipinja. Tidak ada penghibur baginja
dari antara segala kendaknja. Kepadanja
segala teman mentjedera, mereka telah
mendjadi seterunja.
3 Sesudah tjelakanja Juda dibuang,
habis perbudakannja jang berat.
Diantara bangsa2 ia menetap, tanpa
mendapatkan istirahat. Ia disusul segala
pengedjarnja di-tengah2 kesesakan.
4 Djalan2 Sion berkabung, tidak ada
jang datang kepadanja lagi. Segenap
pintugerbangnja lengang; para imamnja
me-ngungu2; anakdara2nja sedih hati;
ia sendiri dalam kepahitan.
5 Ia dilebihi musuh2nja, seteru2nja
selamat. Sebab ia telah dirundung
Jahwe, karena besar kesalahannja.

1

Ratapan 1.6–10

2

Kanak2nja harus pergi sebagai tawanan
dihadapan musuh.
6 Dari puteri Sion surutlah segenap
keluhurannja. Pangeran2nja laksana
kidjang, jang tidak mendapatkan
perumputan. Tanpa kekuatan mereka
pergi dihadapan si pengedjar.
7 Jerusjalem mengenakan - dimasa
kemalangan dan kerusuhan - segala
matabendanja, jang ada padanja dari
sediakala, ketika rakjatnja djatuh
kedalam tangan musuh dengan
tiada penolong baginja. Dengan
melihat, musuh2nja menertawakan
keruntuhannja.
8 Berdosa beratlah Jerusjalem, maka
djidjiklah ia djadinja. Ia dianggap
djualan oleh semua jang dulu
menghormatinja, sebab mereka melihat
ketelandjangannja. Ia sendiripun
me-ngungu2 dan surut-berbalik.
9 Pada kelim pakaiannja kenadjisannja
melekat, tidak diingatnja kesudahannja.
Ia turun dengan gandjilnja, tidak ada
penghibur baginja. "Lihatlah, Jahwe,
kemalanganku, sebab seteru besar hati".
10 Musuh mengedangkan tangannja
kepada segala matabendanja; sebab ia

Ratapan 1.11–15

3

mesti melihat bangsa2 kafir memasuki
tempat sutjinja, tentang siapa telah
Kauperintahkan: mereka tidak boleh
masuk djemaahmu.
11 Seluruh rakjatnja me-ngungu2,
seraja mentjarinja. Mereka
membelandjakan matabendanja untuk
makanan, guna menjambung njawa.
"Lihatlah, Jahwe, dan pandanglah, sebab
aku ini djualan belaka".
12 Kamu sekalian jang lewat didjalan,
pandanglah dan lihatlah, apa ada derita
seperti deritaku, dengan mana aku
ditimpa, dengan mana (aku) dirundung
Jahwe pada hari pidjar murkaNja.
13 Api dikirimNja dari tempat jang
tinggi, sampai ketulang diturunkannja.
DipasangNja Iapun bagi kakiku,
dibuatNja aku surut-berbalik; dibuatNja
aku lengang dan sakit se-hari2an.
14 DidjagaiNjalah dosa2ku, ber-sama2
disering oleh tanganNja, diatas
tengkukku itu ditaruh; digojahkanNja
kekuatanku. Kedalam genggaman-(nja)
aku diserahkan Tuhan, sehingga aku
tidak dapat bertahan.
15 Ditolak oleh Tuhan segala orangku,
jang gagah-perwira di-tengah2ku.

Ratapan 1.16–20

4

DikerahkanNja terhadapku suatu
himpunan untuk mematahkan orang2
pilihanku. Dipengindjakan Tuhan telah
meng-indjak2 kenja, puteri Juda.
16 Karena itu aku menangis, air
ditjutjurkan mataku, sebab djauh
daripadakulah penghibur, jang
menjambung njawaku. Anak2ku
kelengangan, karena seteru terlalu kuat.
17 Sion membentangkan tangannja,
tidak ada jang menghiburnja. Jahwe
telah menjuruhkan terhadap Jakub
segala musuh dikelilingnja. Jerusjalem
di-tengah2 mereka mendjadi suatu jang
djidjik
18 Adillah Jahwe, sebab suruhanNja
telah kudurhakai. Dengarlah kiranja
segala bangsa dan lihatlah deritaku:
dara2ku serta kaum terunaku telah pergi
mendjadi tawanan.
19 Aku memanggil kendak2ku, tetapi
mereka tjedera terhadapku. Para
imamku dan kaum tua2ku telah mati
dikota, ketika mereka mentjari makanan
guna menjambung njawa.
20 Lihatlah, Jahwe, sebab aku ini sesak;
batinku mendidih. Hatiku hantjur-lebur
didalam diriku, sebab dulu aku amat

Ratapan 1.21–2.2

5

degil. Diluar, pedang mendjadikan daku
tidak beranak, dan kematian didalam.
21 Dengarlah, betapa aku me-ngungu2,
tidak ada penghibur bagiku. Segala
seteruku mendengar bentjanaku, dan
bersukaria, sebab Engkaulah jang
memperbuat. Datangkanlah hari jang
telah Kauserukan, sehingga sama
dengan diriku mereka.
22 Biarlah tampil dihadapanMu segala
kedurdjanaannja, dan perlakukanlah
mereka, sebagaimana aku telah
Kauperlakukan demi segenap
kesalahanku. Sebab banjaklah
keluh-kesahku dan hatiku sakit.
1 Aduh, bagaimana Tuhan dalam
murkaNja menudungi dengan
kabut puteri Sion! Perhiasan Israil
ditjampakkanNja dari langit kebumi;
tidak diingatNja lagi alas kakiNja pada
hari murkaNja.
2 Tanpa kasihan Tuhan menelan segenap
penggembalaan Jakub. DiruntuhkanNja
dalam berangNja kota2 berbenteng
puteri Juda. DibantingNja ketanah serta
ditjemarkanNja keradjaan dengan para
pangerannja.

2

Ratapan 2.3–7
3 DipatahkanNja

6

dalam pidjar murkaNja
segenap tanduk Israil. TangankananNja
ditarik kembali didepan seteru. Njala
api dinjalakanNja terhadap Jakub, jang
makan habis sekeliling.
4 Ia meregangkan busurNja seperti
seteru, ia meneguhkan tangankananNja.
Seperti musuh Ia membunuh segalanja
jang sedap bagi mata. Didalam kemah
puteri Sion ditjurahkanNja amarahNja
laksana api.
5 Tuhan telah mendjadi seperti seteru,
Israil ditelanNja. Ia menelan segala
bentengnja, membinasakan kota2nja
berbenteng. Bagi puteri Juda Ia
menambah ratapan dan keluh-kesah.
6 Ia menggagahi pondokNja seperti
kebun, dibinasakanNja tempat
himpunanNja. Jahwe membuat
dilupakan di Sion hari raya dan sabat.
Dalam gusar murkaNja Ia menghinakan
radja dan imam.
7 Tuhan menolak mesbahNja,
ditinggalkanNja tempat sutjiNja.
DiserahkanNja kedalam tangan seteru
tembok kota2 berbenteng. Sorak
diperdengarkan didalam rumah Jahwe
seperti pada hari raya.

Ratapan 2.8–12
8 Jahwe

7

bermaksud membinasakan
tembok puteri Sion. DirentangkanNja
tali sipat dan tidak ditarikNja kembali
tanganNja, sebelum ditelan seluruhnja.
Dewala dan tembok dibuatNja
berkabung, robohlah itu bersama.
9 Gerbangnja terperosok kedalam
tanah, dibinasakan dan dipatahkanNja
palang2nja. Radja serta para
pangerannja berada diantara bangsa2,
fatwa tidak ada lagi; para nabipun tidak
mendapat lagi penglihatan dari pihak
Jahwe.
10 Dengan berdiam diri duduklah
ditanah kaum tua2 puteri Sion. Dengan
debu mereka menaburi kepalanja,
bersabukkan karung. Anakdara2
Jerusjalem menundukkan kepalanja
ketanah.
11 Mataku mendjadi lesu karena
airmata, batinku mendidih. Atiku
tertjurah ketanah karena keruntuhan
puteri bangsaku, ketika kanak2 dan baji
letih disegala lapangan dikota.
12 Berkatalah mereka kepada ibunja:
"Dimanakah gandum dan anggur?"
Ketika mereka merasa letih seperti orang
jang luka disegala lapangan dikota;

Ratapan 2.13–16
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ketika mereka mentjurahkan njawanja
dalam pangkuan ibu mereka.
13 Dengan apa engkau dapat
kubandingkan, dengan apa kusamakan,
hai puteri Jerusjalem? Dengan apa
engkau dapat kuserupakan akan
hiburan, hai kenja, puteri Sion? Sebab
besar seperti laut keruntuhanmu, siapa
gerangan akan memulihkan dikau?
14 Para nabimu melihat bagimu
penipuan dan ketjoh belaka; mereka
tidak menjingkapkan kesalahanmu
guna menghindarkan pembuanganmu;
dilihatnja bagimu amanat, ke-sia2an dan
budjukan belaka.
15 Bertepuk tangan atasmulah semua
jang lewat didjalan. Mereka bersuit
dan meng-geleng2kan kepala atas
puteri Jerusjalem; "Itukah kota jang
disebut sempurna ketjantikannja, suatu
kesukaan bagi bumi seluruhnja?"
16 Mulut dingangakan terhadapmu oleh
segala seterumu. Mereka bersuit dan
meng-gerut2kan gigi. Kata mereka:
"Kami telah menelan! Sungguh! Inilah
hari jang kami harap2kan, kami telah
mendapati dan melihatnja!"

Ratapan 2.17–21
17 Jahwe

9

telah memperbuat apa
jang direntjanakanNja, Ia memenuhi
sabdaNja, jang telah diperintahkanNja
sedjak sediakala. Tanpa kasihan Ia
meruntuhkan, Ia membiarkan seteru
bersukatjita atasmu, tanduk musuhmu
ditinggikanNja.
18 Berserulah dengan lantang kepada
Tuhan, mengaduhlah, hai puteri Sion!
Tjutjurkanlah airmatamu laksana
anak-sungai, siang dan malam! Djangan
mengantuk, djanganlah bidji matamu
berdiam diri!
19 Ajuh, memekiklah dimalam hari,
pada awal pendjagaan malam!
Tjurahkanlah hatimu laksana air
dihadapan wadjah Tuhan! Tadahkanlah
tapakmu kepadaNja, demi untuk njawa
kanak2mu, jang karena kelaparan letih
diawal sekalian djalan.
20 Lihatlah, Jahwe, dan pandanglah,
siapa pernah Kauperlakukan demikian.
Mestikah wanita makan buah mereka
sendiri, kanak2 asuhannja? Mestikah
dibunuh ditempat Tuhan jang sutji imam
dan nabi?
21 Di-djalan2 menggeletak ditanah
budjang dan aki2; dara2ku dan kaum

Ratapan 2.22–3.9

10

terunaku tewas karena pedang. Pada
hari murkaMu Engkau membunuh,
Kaubantai dan tidak berkasihan.
22 Seperti untuk hari raya Engkau
memanggil kedahsjatan dikeliling. Pada
hari murka Jahwe tidak ada jang lepas
dan tersisa. Jang kuasuh dan kubesarkan
telah dibasmi seteruku.
1 Aku ini orang ,jang telah melihat
kemalangan, karena tjambuk
berangNja.
2 Aku dihalaukan dan disuruhNja pergi
dalam gelap, dan tidak ada terang.
3 Memang, lawan daku dipalingkan dan
dibalikkanNja tanganNja se-hari2an.
4 Ia menghabiskan dagingku dan
kulitku, mematahkan tulang2ku.
5 Ia menimbuni serta mengelilingi aku
dengan bisa dan kepajahan.
6 Aku didudukkanNja ditempat gelap,
seperti orang jang mati se-lama2nja.
7 Aku ditembokiNja, sehingga tidak
dapat aku keluar, berat dibuatNja
belenggu2 perungguku.
8 Djuga bila aku mendjerit dan berseru,
maka diempangkanNja doaku.
9 Dengan batu pesegi Ia merebat
djalan2ku, diredjangNja lorong2ku.
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Ratapan 3.10–21
10 Bagiku

11

Ia mendjadi beruang jang
mengadang, singa dalam persembunjian.
11 Djalan2ku dikusutNja, dibuatNja
aku mendjadi tanah tandus, aku
didjadikanNja kelengangan.
12 Ia merentangkan busur serta
menempatkan daku mendjadi sasaran
anahpanah.
13 DilempaskanNja kedalam buahpinggangku anak2 bumbungNja.
14 Bagi bangsaku aku mendjadi
tertawaan, buah sindiran mereka
se-hari2an.
15 DikenjangkanNja aku dengan
kepahitan, aku disabukkanNja dengan
hia.
16 Dengan kerikil Ia meremukkan
gigiku, ditindihNja aku dalam debu.
17 Kesedjahteraan djiwaku Kautolak,
kebahagiaan telah kulupakan.
18 Udjarku: "Kemuliaanku sudah lenjap,
djuga harapanku dari pihak Jahwe".
19 Ingatan akan kemalanganku dan
kerusuhanku merupakan hia dan bisa.
20 Terus diingat djiwaku, jang
membungkuk diatas diriku.
21 Ini hendak kutjamkan dalam hatiku,
makanja aku ter-nanti2:

Ratapan 3.22–32
22 Kurnia
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Jahwe belum kehabisan, tidak
berkesudahanlah kerahimanNja.
23 Itu mendjadi baru setiap pagi,
besarlah kesetiaanMu.
24 "Milik-pusakaku ialah Jahwe, udjar
djiwaku, makanja Ia ku-nanti2kan."
25 Jahwe adalah baik bagi siapa jang
mendambakanNja, bagi djiwa jang
mentjari Dia.
26 Baiklah orang dengan diam
menantikan penjelamatan Jahwe.
27 Baiklah orang menanggung kuk
dimasa mudanja.
28 Hendaklah ia duduk seorang diri
dan diam, pabila Ia membebankan itu
padanja.
29 Hendaklah ia menekapkan mulutnja
pada debu, mungkinlah ada harapan.
30 Hendaklah ia mengundjukkan pipinja
kepada orang jang menamparnja,
mendjadi kenjang dengan penghinaan.
31 Sebab tidak untuk selamanja Tuhan
menolak (manusia).
32 Sebab bila Ia sudah merundung,
Ia lalu merahimi menurut besarnja
kerelaanNja.

Ratapan 3.33–42
33 Tidak
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dengan ichlas hati Ia
merendahkan serta merundung anak2
manusia.
34 Kalau orang menghantjurkan dengan
kakinja segala tawanan negeri;
35 kalau orang membengkokkan hak
seseorang dihadapan wadjah Jahwe;
36 kalau orang memperdaja seseorang
dalam perkaranja: bukankah itu dilihat
Jahwe?
37 Siapakah jang berkata dan
lalu terdjadi, djika Tuhan tidak
memerintahkannja?
38 Bukankah dari mulut Jang Mahatinggi
keluar jang baik maupun jang buruk?
39 Untuk apa orang mengesah dalam
hidupnja? Hendaklah ia terhadap
dosa2nja berani!
40 Baiklah kita meneliti dan menjelidiki
djalan2 kita, dan lalu berbalik kepada
Jahwe.
41 Baiklah kita mengangkat hati
ber-sama2 dengan tangan kepada Allah
disurga.
42 Kami telah bersalah dan mendurhaka,
dan tidak lagi Kauampunkan.

Ratapan 3.43–54
43 Engkau
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telah berselubungkan
murka, kami Kau-kedjar2, dengan tidak
berkasihan kami Kaubunuh.
44 Engkau berselubungkan awan,
sehingga tak tertembus doa.
45 Akan sampah-sarap dan rosokan
kami Kaudjadikan di-tengah2 bangsa.
46 Terhadap kami dingangakan mulut
oleh segala seteru kami.
47 Kekedjutan dan liang mendjadi
bagian kami, kesunjian dan keruntuhan.
48 Ber-sungai2 air ditjurahkan mataku
oleh karena keruntuhan puteri bangsaku.
49 Mataku bertjutjuran dengan tidak
mengaso, dengan tak henti2nja,
50 sampai Jahwe memandang kebawah,
menilik dari surga.
51 Mataku memajahkan djiwaku oleh
karena segala puteri kotaku.
52 Seperti burung aku di-buru2 oleh
jang memusuhi aku dengan tak
se-mena2.
53 Dalam sumur mereka mendiamkan
hidupku, dan melemparkan batu
diatasku.
54 Diatas kepalaku mengalirlah air,
udjarku: "Aku binasa!"

Ratapan 3.55–65
55 Aku
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menjerukan namaMu, ja Jahwe,
dari sumur jang dalam.
56 Suaraku telah Kaudengar: "Djangan
Kausumbat telingaMu terhadap
seruanku".
57 Engkau mendekati aku pada hari
aku berseru kepadaMu, sabdaMu:
"Djanganlah takut!".
58 Engkau, ja Tuhan, membela perkara
djiwaku, hidupku telah Kautebus.
59 Engkau, Jahwe, melihat
penindasanku, berikanlah hak kepadaku.
60 Engkau melihat segenap dendamkasemat mereka, segala rantjangannja
terhadapku.
61 Engkau mendengar penghinaan
mereka, segala rantjangannja
terhadapku,
62 (gerak) bibir para lawanku serta
bisik2nja lawan daku se-hari2an.
63 Lihatlah, entah mereka duduk entah
berdiri, aku mendjadi buah edjekan
mereka.
64 Engkau, ja Jahwe, akan membalas
mereka setimpal dengan perbuatan2
tangannja.
65 Mereka aku Kauberi ketegaran hati,
kutukMu diatas mereka.

Ratapan 3.66–4.7
66 Engkau
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akan me-ngedjar2 mereka
dengan murka serta membinasakannja
dari kolong langit, ja Jahwe.
1 Aduh, mendjadi kusamlah emas,
kentjana jang murni berubah; batu2
sutji berserakan disudut sekalian djalan.
2 Putera2 Sion jang berharga, jang
dibajar dengan mas murni, aduh,
mereka dipandang seperti tempajan,
buatan tangan pendjunan!
3 Bahkan serigala mengundjukkan
teteknja menjusui anak2nja, tetapi
puteri bangsaku kedjam seperti burung
unta digurun.
4 Lidah baji melekat pada langit2 karena
kehausan; kanak2 minta roti, tidak ada
jang memetjahkannja bagi mereka,
5 Jang biasa makan penganan merana
didjalan; jang tadinja dipangku atas kain
merah-lembajung memeluk perabuan.
6 Sebab besar kesalahan puteri
bangsaku daripada dosa Sodom, jang
dihantjurkan dalam sekedjap mata,
tanpa ada jang mengulurkan tangannja.
7 Lebih lesih daripada saldjulah para
pemudanja, lebih putih dari susu, lebih
merah daripada manik-manikan tulang-
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belulang mereka, laksana batu-nilam
perawakannja.
8 Hitam peroman mereka daripada
djelaga, tidak dikenali lagi didjalan; kulit
mereka ber-kerut2 pada tulang2nja,
kering seperti kaju,
9 Lebih baiklah nasib orang jang tewas
karena pedang daripada mereka jang
tewas karena lapar, jang lenjap serta
pupus karena tidak ada perolehan
diladang.
10 Tangan wanita jang bertjinta
merebus anak2 mereka sendiri; anak2
itu mendjadi redjekinja pada waktu
keruntuhan puteri bangsaku.
11 Jahwe telah melepaskan amarahNja,
pidjar murkaNja ditjurahkanNja;
dinjalakanNja api di Sion, jang makan
habis dasar2nja.
12 Para radja dibumi tidak pertjaja, tidak
pula penduduk dunia, bahwa musuh dan
seteru dapat memasuki pintugerbang
Jerusjalem.
13 Itulah karena dosa para nabinja
dan kesalahan para imamnja, jang
di-tengah2nja menumpahkan darah
orang jang djudjur.

Ratapan 4.14–20
14 Mereka
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ter-hujung2 seperti orang
buta didjalan, nadjis karena darah, maka
orang tidak boleh menjentuh pakaian
mereka.
15 Mundur, nadjis! seru orang kepada
mereka, mundur, mundur! djangan
menjentuh! Pabila mereka bertolak lagi
ter-hujung2, maka di-tengah2 bangsa
orang berkata: "Mereka tidak boleh
menetap!'
16 Wadjah Jahwe telah mem-bagi2
mereka, Ia enggan memandangnja
kembali; muka imam tidak dihormati,
aki2 tidak dikasihani.
17 Masih sadja mata kita mendjadi
lesu, karena (menantikan) pertolongan,
pertjumah; dari menara2 kita menindjau
suatu bangsa jang tidak menjelamatkan.
18 Mereka mengintip langkah2 kita,
sehingga kita tidak dapat pergi kelapangan2 kita; achir kita sudah dekat,
hari2 kita sudah genap, sungguh2, achir
kita sampai sudah.
19 Tjepat para pengedjar kita dari
radjawali dilangit; kita di-buru2 mereka
dipegunungan, digurun kita diadang.
20 Nafas kehidupan kita, orang urapan
Jahwe, tertangkap didalam pelubang

Ratapan 4.21–5.6
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mereka; dia, jang kita kirakan: Didalam
bajang2nja kita hidup diantara bangsa2.
21 Bersukaria dan bersukatjita sadjalah,
hai puteri Edom, engkau jang diam
dinegeri 'Us; atasmu djuga akan datang
piala, dengan mabuk engkau mesti
menelandjangi dirimu.
22 Selesailah sudah kesalahanmu, hai
puteri Sion, engkau takkan dibuangNja
kembali; tapi kesalahanmu, puteri Edom,
akan dikundjungiNja, disingkapkanNja
dosa2mu.
1 Ingatlah, Jahwe, apa jang terdjadi
atas kami, pandanglah dan lihatlah
penghinaan kami.
2 Milik-pusaka kami beralih kedalam
tangan orang asing, rumah kami kepada
orang luaran.
3 Kami telah mendjadi jatim, tidak
berbapak, seperti djanda sadja ibu kami.
4 Air kami minum dengan uang, kaju
kami sendiri masuk dengan bajaran.
5 (Kuk) tertaruh atas tengkuk kami,
kami dikedjar, kami ber-pajah2, tidak
ada istirahat bagi kami.
6 Kami berdjabat tangan dengan Mesir,
dengan Asjur untuk dikenjangkan roti.

5
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kami telah berdosa,
mereka tidak ada lagi, tapi kami mesti
menanggung kesalahan mereka.
8 Kami bertuankan budak, tidak ada
jang membebaskan kami dari tangannja.
9 Dengan mempertaruhkan njawa kami
mesti memperoleh roti kami, dengan
menghadap pedang dari gurun.
10 Laksana pembakaran kulit kami
berpidjar karena siksa kelaparan.
11 Wanita2 di Sion diperkosa, anak-dara
dikota Juda.
12 Pemimpin digantung oleh tangan
mereka, muka para aki tidak dihormat.
13 Teruna mendjalankan gilingan dan
dibawah beban kaju ber-tatih2lah
pemuda
14 Kaum tua2 lenjap dari pintugerbang,
teruna (menghentikan) petikan
dawainja.
15 Kesukaan hati kami sudah lenjap,
berubah mendjadi perkabungan tarian
kami.
16 Djatuhlah mahkota kepala kami,
tjelakalah kami, sebab kami berdosa.
17 Karena inilah hati kami sakit, karena
inilah mata kami kabur:

Ratapan 5.18–22
18 karena
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gunung Sion mendjadi
lengang, serigala berkeliaran disana.
19 Engkau, Jahwe, bersemajam
se-lama2nja, tachtaMu tegak turuntemurun.
20 Mengapa kami Kaulupakan
senantiasa, Kautinggalkan seumur
hidup?
21 Kembalikanlah kami kepadaMu,
ja Jahwe, maka kami akan berbalik,
baharuilah hari2 kami seperti sediakala.
22 Ataukah kami Kautolak sama sekali?
Tanpa bataskah kami Kaumurkai?

Yehezkiel
1 Sekali

peristiwa dalam tahun
ketigapuluh, (bulan) ke empat,
tanggal lima bulan itu, waktu aku
di-tengah2 kaum buangan ditepi sungai
Kebar, maka terbukalah langit, lalu
kulihat penglihatan2 ilahi
2 Pada tanggal lima, jakni dalam tahun
kelima pembuangan radja Jojakin,
3 sabda Jahwe disampaikan kepada
imam Jeheskiel bin Buzi dinegeri Chaldai
ditepi sungai Kebar,. Disana tangan
Jahwe turun atas diriku.
4 Aku melihat2, maka datanglah angin
ribut dari sebelah utara; awan besar
dan api jang ber-kobar2 bersemarak
dikelilingnja dan lagi di-tengah2nja seakan2 kilau2an gangsa, jakni di-tengah2
api itu.
5 Rupa empat machluk (nampak) dari
tengah2nja. Demikianlah kelihatannja:
Ada rupa manusia padanja:
6 masing2 ada empat mukanja dan lagi
masing2 ada empat sajapnja.

1

Yehezkiel 1.7 –13
7 Kakinja
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ialah kaki jang lurus dan
kuku kakinja bagaikan kuku kaki anak
sapi lagi gemerlapan laksana tombol
perunggu.
8 Pada keempat sisinja nampaklah
tangan manusia, jaitu dibawah
sajap2nja. Keempat machluk itu ada
muka dan sajap2nja masing2.
9 Sajap2nja ber-sentuh2an; sambil
berdjalan (machluk2) itu tidak berputar,
melainkan masing2 madju lurus
kedepan.
10 Roman mukanja ialah roman muka
manusia dan muka singa disebelah
kanan keempat (machluk) itu lagi muka
lembudjantan disebelah kirinja dan
muka radjawalipun ada pada keempat
(machluk) itu.
11 Sajap2nja ada terbentang keatas.
Masing2 ada dua jang saling bersentuhan
dan dua lagi jang menudungi awaknja.
12 Masing2 madju lurus kedepan.
Kemana sadja didorong roh, (machluk2)
itu pergi dan sambil berdjalan tidaklah
berputar.
13 Ditengah(machluk2) itu kelihatanlah
sesuatu seperti bara jang ber-njala2,
kelihatannja bagaikan obor jang

Yehezkiel 1.14–20
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bolak-balik diantara (machluk2) itu.
Bersemaraklah api itu dan matapetir
keluar daripadanja.
14 Machluk2 itu pulang-pergi laksana
matapetir.
15 Kulihat machluk2 itu, maka ada
djentera ditanah, disisi machluk2 itu,
pada ke-empat2nja.
16 Djentera itu kelihatannja serta
buatannja bagaikan intan dari Tarsjisj.
Keempat djentera itu ada sama
wudjudnja; buatannja kelihatan seakan2 djentera jang satu didalam
djentera jang lain.
17 (Djentera2 itu) madju kekeempat
djurusan, apabila berdjalan dengan tidak
berputar djalannja.
18 Gading2nja tinggi; kupandangi,
maka penuhlah gading itu dengan mata
berkeliling pada keempat (djentera) itu.
19 Apabila machluk2 itu berdjalan,
maka djentera2 itupun madju pula
disebelahnja; apabila machluk2 itu naik
dari tanah, djentera itu naik keatas pula.
20 Kemana sadja didorong roh
(djentera2) itu pergi, djentera2 itu naik
keatas dengan (machluk) itu, karena
roh(nja) ada didalam djentera itu.

Yehezkiel 1.21–26
21 Apabila
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(machluk2 itu) berdjalan,
maka (djentera itupun) madju dan
apabila (machluk2 itu) berdiri, berdiri
pulalah (djentera2 itu; pabila (machluk2)
itu naik dari tanah, djenterapun naik
ber-sama2 dengannja, oleh karena roh
machluk2 itu ada didalam djentera2 itu.
22 Diatas kepala machluk2 itu ada rupa
langit jang bagaikan balur gemerlapnja
dan itu terbentang diatas kepalanja.
23 Dibawah langit2 itu terentanglah
sajap2nja, jang satu menudju jang lain;
masing2 ada dua lagi jang menudungi
awaknja.
24 Kudengar debus sajap2nja, bagaikan
air jang banjak, seperti suara Jang
Mahakuasa; ketika (machluk2) itu
berdjalan, maka gaduhnja laksana
gaduh perkemahan tentara; pabila
berdiri, maka sajap2nja diturunkan.
25 Djadi dari langit2 diatas kepalanja
berbunjilah suara; ketika (machluk2) itu
berdiri, maka sajap2nja diturunkan.
26 Dari atas langit2 diatas kepalanja itu
(nampaklah) sesuatu jang seperti batu
nilan kelihatannja, berupa tachta.Adapun
diatas rupa tachta itu, tepat diatasnja,

Yehezkiel 1.27–2.3
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ada sesuatu jang kelihatannja seperti
manusia.
27 Aku melihat se-akan2 kilap gangsa,
jang kelihatannja bagaikan api jang ada
sekesel dikelilingnja, (keluar) dari apa
jang kelihatannja seperti pinggangnja
keatas; dan dari apa jang kelihatannja
seperti pinggangnja kebawah kulihat
sesuatu jang kelihatannja bagaikan api;
dan semarak ada dikelilingnja,
28 jang kelihatannja seperti pelangi
jang (muntjul) diawan pada hari hudjan;
demikianlah semarak dikelilinginja.
Kelihatanlah itu bagaikan rupa
kemuliaan Jahwe. Itu kulihat, maka aku
meniarap dan lalu mendengar suara jang
berbitjara.
1 Katanja denganmu: "Anakmanusia, berdirilah tegak; Aku
hendak berbitjara denganmu."
2 Maka roh masuk kedalam diriku,
sebagaimana jang disabdakanNja
kepadaku; lalu dibuatNja aku berdiri
tegak. Maka aku mendengar seorang
jang berbitjara denganku.
3 Katanja: "Anak-manusia, engkau
Kuutus kepada bani Israil, kepada
orang jang merontak kepadaKu. Mereka

2
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sendiri serta nenek-mojangnja bersalah
kepadaKu, betul sampai dengan hari ini.
4 Anak2nja itu tebal mukanja dan
berkeras hati. Kepada mereka itulah
engkau Kuutus, agar engkau berkata
kepadanja: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata.
5 Entah mereka mendengar entah
membiarkan sadja - karena mereka itu
bangsa degil, - namun mereka mesti
tahu, bahwasanja ada seorang nabi
di-tengah2nja.
6 Adapun engkau sendiri, hai anakmanusia, djangan takut kepada mereka
dan djangan takut kepada perkataannja
oleh karena mereka mendurhakai serta
menolak engkau dan engkau sendiri
duduk diatas ketungging; djangan takut
kepada perkataan mereka dan djangan
tjemas terhadap roman mukanja, sebab
bangsa degillah mereka itu.
7 Perkataan2Ku harus kaukatakan
kepada mereka entah mereka
mendengar entah membiarkan sadja,
sebab (bangsa) degillah mereka itu.
8 Adapun engkau sendiri, hai anakmanusia, dengarkanlah apa jang hendak
Kusabdakan kepadamu; djangan degil,

Yehezkiel 2.9–3.4
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seperti bangsa degil itu. Bukakanlah
mulutmu dan makanlah apa jang hendak
Kuberikan kepadamu."
9 Maka kulihat tangan dikedangkan
kepadaKu dan didalamnja sebuah
gulungan kitab.
10 Itu lalu dierakNja dihadapanku
dan ada ditulisi disebelah muka dan
disebelah belakang. Adapun tertulis
atasnja: "Ratapan, keluhan dan
tangisan."
1 Ia berkata kepadaku: "Anakmanusia, apa jang kaudapat
itu, hendaklah kaumakan. Makanlah
gulungan itu, lalu pergilah berbitjara
dengan keluarga Israil."
2 Aku membuka mulutku dan aku
diberiNja makan gulungan itu.
3 KataNja kepadaku: "Anak-manusia,
berilah makan perutmu dan penuhilah
batinmu dengan gulungan jang
Kuberikan kepadamu ini." Maka
kumakan dan dimulutku itu mendjadi
seperti madu manis-sedapnja.
4 Kemudian kataNja kepadaku:
"Anak-manusia, pergilah menghadap
keluarga Israil dan berbitjaralah dengan
perkataanKu ini.

3

Yehezkiel 3.5 –10
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kepada bangsa jang logatnja
tak dipahami atau jang sukar bahasanja
engkau diutus, melainkan kekeluarga
Israil;
6 bukan pula kepada bangsa jang
banjak jang logatnja tak dipahami dan
jang sukar bahasanja, jang bitjaranja
belum kaudengar. Sekiranja kepada
mereka itulah engkau Kuutus, nistjaja
mereka mendengarkan dikau,
7 tetapi keluarga Israil tidak mau
mendengarkan dikau, sebab Aku
sendiripun tidak mau mereka dengarkan.
Seluruh keluarga Israilkan keras kepala
dan tegar hati.
8 Tentu sadja mukamu hendak Kubuat
mendjadi keras seperti muka mereka
dan dahimu sekeras dahi mereka.
9 Dahimu hendak Kubuat mendjadi
bagaikan amril jang lebih keras daripada
padas. Djangan takut kepada mereka
dan djangan tjemas terhadapnja, sebab
bangsa degillah mereka itu."
10 Lagi kataNja kepadaku: "Anakmanusia, segala sesuatu jang
Kusabdakan kepadamu, hendaklah
kausimpan didalam hatisanubarimu dan
kaudengar dengan telinga.

Yehezkiel 3.11–17
11 Kemudian
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pergilah menghadap
kaum buangan, kaum sebangsa,
dan berbitjara dengan mereka.
Hendaklah kaukatakan Kepada mereka:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata,
entah mereka mendengarkan entah
membiarkan sadja."
12 Maka aku diangkat roh dan dari
belakangku aku lalu mendengar bunji
debur jang hebat ini: "Terpudjilah
kemuliaan Jahwe ditempat tinggalnja."
13 Bunji itu ialah bunji sajap machluk2
itu jang ber-palu2an dan deram
djentera2 disebelahnja itu; bunji debur
jang hebat.
14 Aku lalu diangkat oleh roh serta
dibawa olehnja. Aku pergi dengan
pahit dan panas hati dan tangan Jahwe
memberati diriku.
15 Aku tiba di Tell-Abib pada kaum
buangan jang diam ditepi sungai
Kebar, tempat mereka itu diam.
Dengan terperandjat aku tinggal disitu
di-tengah2 mereka tudjuh hari lamanja.
16 Pada achir tudjuh hari itu sabda
Jahwe ini disampaikan kepadaku:
17 "Anak-manusia, engkau Kuangkat
mendjadi penindjau keluarga Israil;

Yehezkiel 3.18–20
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apabila kaudengar sabda dari mulutKu,
maka mereka harus kauperingatkan atas
namaKu.
18 Sekiranja Aku berkata kepada si
djahat: engkau mesti mati, dan ia
tidak kauperingatkan dan tidak kau
bitjara untuk memperingatkan si djahat,
agar ia berbalik dari djalannja jang
djahat sehingga ia hidup, maka sidjahat
memang akan mati karena kesalahannja
sendiri, tapi dari tanganmulah darahnja
akan Kutuntut.
19 Tetapi sekiranja engkau
memperingatkan si djahat dan ia
lalu tidak berbalik dari kedjahatannja
serta djalannja jang djahat, maka
ia akan mati karena kesalahannja
sendiri, padahal engkau menjelamatkan
hidupmu.
20 Sekiranja si djudjur membelakangkan
kedjudjurannja untuk berbuat buruk
dan Aku memasang batu sandungan
didepannja, maka dia itu jang akan
mati. Akan tetapi oleh karena ia tidak
kauperingatkan, maka ia memang mati
karena dosanja sendiri dan kedjudjuran
jang diperbuatnja dulu tak akan

Yehezkiel 3.21–25
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dikenangkan, tapi dari tanganmulah
darahnja akan Kutuntut.
21 Tapi seandainja engkau
memperingatkan si djudjur agar ia
jakni si djudjur, djangan berdosa lagi
dan ia lalu betul tidak berdosa lagi,
maka ia tentu akan hidup terus oleh
karena ia diperingatkan, dan engkaupun
menjelamatkan hidupmu,"
22 Disitu tangan Jahwe (turun) keatas
diriku. Ia berkata kepadaku: "Bangkitlah
dan keluarlah menudju kelembah; disana
Aku hendak berbitjara denganmu."
23 Maka itu aku bangkit dan keluar
menudju kelembah. Hata maka
kemuliaan Jahwe, sebagaimana jang
telah kulihat ditepi sungai Kedar, berdiri
disitu dan aku lalu meniarap.
24 Roh memasuki diriku dan membuat
aku berdiri tegak. Lalu Ia berkata
kepadaku serta berkata demikian:
"Masuk dan kurunglah dirimu didalam
rumahmu.
25 Hai anak-manusia, tali akan dipasang
dikelilingmu dan engkau akan diikat
dengannja dan tidak lagi engkau keluar
ke-tengah2 mereka itu.

Yehezkiel 3.26–4.3
26 Aku
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akan melekatkan lidahmu pada
langitanmu, sehingga engkau kelu
dan tidak lagi mendjadi penegur bagi
mereka, sebab bangsa degillah mereka
itu.
27 Apabila Aku mau berbitjara
denganmu, mulutmu akan Kubuka, lalu
akan kaukatakan kepada mereka itu:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata. Dan
barang siapa jang mau mendengar,
hendaklah ia mendengar, dan barang
siapa jang mau membiarkan sadja,
hendaklah ia membiarkan, sebab bangsa
degillah mereka itu".
1 "Adapun engkau, hai anak-manusia,
ambilkanlah batu bata dan taruhlah
itu dihadapanmu, lalu guratlah sebuah
kota atasnja, jaitu Jerusjalem.
2 Adakanlah pengepungan terhadapnja,
bangunlah perkuburan terhadapnja,
pasanglah tambak dan taruhlah
perkemahan dikelilingnja dengan
memasang alat2 penggempur.
3 Ambilkanlah pula sebuah wadjan besi
dan tempatkanlah itu mendjadi dinding
besi antara engkau dengan kota itu. Lalu
mukamu harus kau arahkan menudju
kepadanja, maka ia akan dikepung
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dan engkau harus mengadakan
pengepungan itu terhadapnja. Alamatlah
itu bagi keluarga Israil."
4 "Adapun engkau sendiri berbaringlah
pada lambung kiri, taruhilah itu dengan
kesalahan keluarga Israil. Sebanjak hari
engkau berbaring pada lambung, engkau
mesti memikul kesalahan mereka.
5 Aku sendiri menundjuk kepadamu
(banjaknja) tahun kesalahan mereka,
jakni seturut djumlah hari - jakni tiga
ratus sembilanpuluh engkau memikul
kesalahan keluarga Israil.
6 Setelah itu kaugenapi, berbaringlah
(lagi) pada lambung kanan untuk
memikul kesalahan keluarga Juda,
empatpuluh hari lamanja. Dengan tiap2
hari Aku menundjukkan kepadamu satu
tahun.
7 Engkau harus mengarahkan mukamu
serta lengan telandjangmu menudju
kepengepungan Jerusjalem, lalu engkau
harus bernubuat terhadapnja.
8 Sungguh, Aku memasang tali di
kelilingmu, sehingga engkau tak dapat
berguling dari lambung jang satu keatas
lambung jang lain, sampai genaplah hari
pengepunganmu."

Yehezkiel 4.9 –14
9 "Hendaklah
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engkau mengambil
gandum dan djelai, katjang dan midju2,
sekuik dan tjawak. Taruhlah itu dalam
satu bedjana, lalu perbuatkanlah dengan
itu sebidji roti. Sebanjak hari engkau
berbaring pada lambungmu, jaitu
tigaratus sembilanpuluh hari, itu mesti
kaumakan.
10 Makanan jang kaumakan itu harus
ditimbang baik2 jakni duapuluh misjkal
sehari; ber-waktu2 hendaklah kaumakan
11 Air hendaklah kauminum bertakaran,
jaitu seperenam hin; dan ber-waktu2
hendaklah kauminum.
12 Berupa roti tampang dari djelai
engkau harus makan itu, setelah
kaubakar atas pupuk tahi manusia
dihadapan mata mereka itu."
13 Maka Jahwe berkata: "Demikianlah
bani Israil akan memakan rotinja jang
nadjis di-tengah2 bangsa2, tempat
mereka akan Kutjerai-beraikan."
14 Lalu aku berkata: "Aduh, Tuhan
Jahwe, sungguh2, belum pernah aku
menadjiskan diriku. Bangkai atau
mangsa belum pernah kumakan sedjak
masamudaku hingga sekarang, dan

Yehezkiel 4.15–5.2
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daging haram tidaklah masuk kedalam
mulutku".
15 Maka Ia berkata kepadaku: "Baik,
Kuidjinkan engkau memperbuat rotimu
itu atas kotoran sapi akan ganti tahi
manusia. Atas itulah engkau boleh
membuat rotimu."
16 Ia menjambung: "Anak-manusia,
sesungguh2nja Aku akan mematahkan
galah roti di Jerusjalem dan orang akan
makan roti jang tertimbang baik2 dan
dengan gelisah mereka akan makan; air
akan diminum bertakaran dan dengan
gundah-gulana
17 oleh karena mereka kekurangan
roti dan air. Mereka sekalian akan
ber-tjengang2 dan merana oleh karena
kesalahannja."
1 "Adapun engkau, hai anakmanusia, ambillah pedang jang
tadjam; sebagai pisau tukang tjukur
hendaklah kaugunakan dan kaubuat
menjapu kepala serta djenggotmu. Lalu
hendaklah kauambil neratja timbangan
dan kau-bagi2kan (rambut) itu.
2 Sepertiga harus kautunukan
di-tengah2 kota itu, setelah hari
pengepungan itu genap. Sepertiga lagi

5
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harus kauambil dan kaupukuli dengan
pedang itu dikeliling (kota) itu; sepertiga
lagi harus kauserakkan dalam angin,
sedangkan Aku akan menghunus pedang
dibelakangnja.
3 Sedikit daripadanja harus kauambil
dan kaubungkus dengan puntja
(mantol)mu.
4 Dan daripadanja engkau masih
harus mengambil (beberapa) dan
kaulemparkan kedalam api serta
kaubakar habis. Daripadanja keluarlah
api jang menudju keseluruh keluarga
Israil.
5 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Itulah Jerusjalem, jang Kutaruh
di-tengah2 bangsa2 dan negeri2
dikelilingnja.
6 Ia telah mendurhakai hukumKu
dengan djahatnja lebih daripada
bangsa2 (kafir) dan (ia mendurhakai)
ketetapanKu lebih daripada negeri2
dikelilingnja, sebab hukumKu mereka
tolak dan mereka tidak berdjalan
menurut ketetapanKu.
7 Maka itu - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - oleh karena kamu lebih durhaka
daripada bangsa2 dikelilingmu dan tidak
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berdjalan menurut ketetapanKu serta
tidak memperbuat hukumKu dan djuga
tidak berbuat menurut adat-istiadat
bangsa2 dikelilingmu,
8 maka - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - Akupun (melawan) dikau dan
akan mengadakan pengadilan padamu
dihadapan bangsa2 itu.
9 Akan Kuperbuat padamu apa jang
belum Kuperbuat dan sebagaimana jang
tidak akan Kuperbuat lagi, oleh karena
segala kengerianmu.
10 Maka itu bapak akan makan
anaknja di-tengah2mu dan anak
akan memakan bapaknja. Aku akan
mengadakan pengadilan padamu serta
mentjeraiberaikan seluruh sisamu
kesegala mata angin.
11 Maka itu, demi Aku hidup itulah firman Tuhan Jahwe - oleh
karena tempat (sutji)Ku kaunadjiskan
dengan segala kenadjisanmu serta
segenap kengerianmu, Akupun melulur
tanpa kasihan dan Akupun tidak
berbelaskasihan.
12 Sepertiga dari (penduduk)mu akan
mati karena sampar dan lenjap karena
lapar di-tengah2mu, dan sepertiga akan
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lenjap karena pedang dikelilingmu; dan
sepertiga lagi akan Kutjerai-beraikan
kesegala mata angin dan pedang akan
Kuhunus dibelakang mereka.
13 Lalu murkaKu akan mereda dan
amarahKu kepada mereka akan
Kutenangkan dan Aku membalas
dendam. Maka diketahuilah mereka,
bahwa Aku, Jahwe, jang telah bersabda
dalam tjemburuanKu, apabila amarahKu
kepada mereka telah Kugenapi.
14 Aku akan membuat engkau mendjadi
puing2, penghinaan diantara bangsa2
dikelilingmu, dihadapan semua jang
berlalu.
15 Engkau akan mendjadi pokok
penghinaan dan fitnah, peringatan jang
mengerikan bagi bangsa2 dikelilingmu,
apabila Aku mengadakan pengadilan
padamu dalam murka dan amarahKu,
dengan siksa jang hebat. Akulah, Jahwe,
jang telah bersabda!
16 Dengan melepaskan anak2 panah
kelaparan jang dahsjat kepadamu, jang
mendjadi pembinasa - akan Kukirim
itu untuk membinasakan kamu dan
kelaparan akan Kutambahkan padamu akan Kupatahkan galah rotimu.
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Kukirim kepadamu kelaparan
dan binatang buas jang membuat
engkau tidak beranak dan lagi wabah
sampar (akan Kukirim) dan darah
akan mengalir padamu. Pedang akan
Kudatangkan lawan kamu. Aku, Jahwe
sudah bersabda."
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, arahkanlah mukamu
kepegunungan Israil dan bernubuatlah
terhadapnja.
3 Hendaklah kaukatakan: Gunung2
Israil dengarkanlah sabda Tuhan
Jahwe. Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata kepada gunung2 dan
bukit2, kepada baruh berair dan
lembah. Sesungguh2nja, Aku akan
mendatangkan pedang kepadamu dan
bukit2 angkarmuakan Kulenjapkan.
4 Mesbah2mu akan dilengangkan,
mesbah dupamu dipatahkan, orang2mu
jang luka akan Kurebahkan didepan
segala berhalamu.
5 Aku akan melemparkan majat bani
Israil didepan berhalamu; tulang2mu
akan Kuserakkan dikeliling mesbahmu.

6
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tempat tinggalmu kota2
akan dibasmi dan bukit2 angkar akan
dilengangkan, agar mesbah2mu dibasmi
serta dilengangkan; segala berhalamu
akan dipatahkan lagi lelap; segenap
mesbah dupamu dipatahkan dan
buatan2mu dihapus.
7 Orang2 jang ditembusi akan
menggeletak di-tengah2 kamu. Maka
ketahuilah kamu, bahwa Aku Jahwe."
8 "Namun demikian Aku akan
menjiksakan (sedikit). Ada padamu jang
terlepas dari pedang diantara sekalian
bangsa, ketika kamu Kutjerai-beraikan
di-negeri2.
9 Dan jang terlepas dari antaramu itu
akan ingat akan Daku diantara sekalian
bangsa, tempat mereka ditawan, jaitu
mereka jang telah Kuremukkan hati
sundalnja jang mendjauhi diriKu dan
jang matanja membuntuti berhala2
mereka. Mereka akan muak kepada
dirinja sendiri karena kedjahatan
jang diperbuat mereka dengan segala
kengeriannja.
10 Maka diketahuilah mereka, bahwa
Aku Jahwe. Tidak pertjuma sadja Aku
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bersabda, bentjana itu akan Kutimpakan
kepada mereka."
11 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Bertepuktanganlah dan entak2anlah
kaki dan berkatalah: Aduh, karena
segala kengerian jang buruk itu keluarga
Israil akan rebah karena pedang,
kelaparan dan wabah sampar.
12 Dikedjauhan orang mati karena
wabah sampar, jang dekat akan rebah
karena pedang, jang tersisa tapi
dikepung mati kelaparan, pabila Aku
menggenapi amarahKu kepada mereka.
13 Apabila mereka jang ditembusi
(menggeletak) di-tengah2 segala
berhalanja dikeliling mesbah2nja, diatas
setiap bukit, disetiap puntjak gunung,
dibawah setiap pohon jang rindang
dan pohon berangan jang rimbun,
tempat harum2an jang memadakan
disampaikan mereka kepada segala
berhalanja, maka ketahuilah kamu,
bahwa Aku Jahwe.
14 TanganKu akan Kukedangkan
lawan mereka dan negerinja akan
Kulengangkan dan Kusunjikan mulai dari
gurun hingga ke Ribla seluas tempat
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tinggal mereka. Maka diketahuilah
mereka, bahwa Aku Jahwe".
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, demikianlah Tuhan
Jahwe berkata perihal tanah Israil:
Selesailah sudah, kesudahannja telah
(sampai) kekeempat udjung negeri!
3 Sekarang kesudahanmu! Akan
Kulampiaskan murkaKu kepadamu
dan engkau akan Kuadili sekedar
tingkah-lakumu; segala kengerianmu
akan Kutanggungkan kepadamu.
4 MataKu takkan mengasihani engkau
dan Akupun tidak berbelaskasihan;
tingkah-lakumu akan Kutanggungkan
kepadamu dan kengerian2mu
terdapatlah di-tengah2mu. Maka
ketahuilah kamu, bahwa Aku Jahwe.
5 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Se-sungguh2nja, datanglah bentjana
demi bentjana.
6 Kesudahan telah sampai, sampailah
kesudahan membawa kesudahanmu,
sungguh sudah datang!
7 Terbenamlah engkau, hai penduduk
negeri; waktunja sudah tiba, harinja
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dekat, kebingungan dan tidak lagi
sorak-sorai dipegunungan.
8 Dan sekarang, sebentar lagi maka
Kutjurahkan amarahKu diatasmu
dan murkaKu Kugenapi padamu dan
sekedar tingkah-lakumu engkau Kuadili!
Kutanggungkan kepadamu segenap
kengerianmu.
9 MataKu takkan mengasihani dan
Akupun tidak berbelaskasihan.
Tingkah-lakumu akan Kutanggungkan
kepadamu dan segenap kengerianmu
di-tengah2mu. Maka ketahuilah kamu,
bahwa Aku, Jahwe, jang memukul".
10 "Lihatlah harinja! Sungguh itu
datang! Terbenammu itu sudah bertolak;
bertunaslah sudah tongkatnja; jang
gegabah meriap.
11 Kelaliman sudah bangkit dan
mendjadi tongkat kedjahatan !!(........).
12 Waktunja sudah tiba, harinja sudah
sampai! Si pembeli djangan bersukatjita;
si pendjual djangan berkabung, sebab
pidjar (murka) (berketjamuk) lawan
seluruh chalaiknja.
13 Sebab jang terdjual takkan didapati
kembali oleh si pendjual, sekalipun ia
masih hidup; sebab keputusan terhadap
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seluruh chalaiknja takkan ditjabut dan
tiada seorangpun jang akan berpegang
pada hidupnja karena kesalahannja.
14 Orang meniup nafiri, segalanja
siap-siaga, tapi tidak ada seorangpun
jang pergi kepertempuran, oleh karena
pidjar murkaKu (berketjamuk) lawan
seluruh chalaiknja.
15 Pedanglah diluar dan sampar serta
kelaparan didalam. Barang siapa jang
diladang matilah ia karena pedang,
dan barang siapa jang didalam kota, ia
dimakan kelaparan dan sampar.
16 Barang siapa terlepas dari antara
mereka akan melepaskan diri dan
pergi kepegunungan; laksana burung
merpati lembah mereka semua merintih,
masing2 karena kesalahannja sendiri,
17 tawar dan belarut hati mereka
semua.
18 Mereka bersabukkan kain karung dan
kegentaran menutupinja; semua muka
ber-malu2 dan lokoslah kepala semua.
19 Peraknja dibuang mereka didjalan
dan emasnja mendjadi djidjik. Perak
dan emasnja tak mampu melepaskan
mereka pada hari berang Jahwe. Mereka
takkan kenjang2 dan perutnja tidak diisi
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dengannja, oleh karena djustru itulah
alasan kesalahan mereka.
20 Keelokan perhiasannja didjadikan
mereka kesombongannja; itu dibuat
mereka mendjadi patung2 ngeri, jakni
(berhala) nadjis mereka. Maka itu akan
Kubuat itu mendjadi djidjik bagi mereka.
21 Akan Kuserahkan kedalam tangan
orang asing akan gedoran dan kepada
pendjahat ngeri akan djarahan; dan
mereka akan mentjemarkannja.
22 Aku akan memalingkan wadjahKu
daripada mereka, lalu chazanahKu akan
mereka tjemarkan. Penjamun akan
memasukinja serta mentjemarkannja.
23 Buatkanlah rantai. Sebab negeri itu
penuh dengan apa jang patut dihukum
mati dan kota inipun penuh kelaliman.
24 Maka akan Kudatangkan bangsa2
jang garang jang akan memiliki rumah
mereka. Demikian Aku akan mengachiri
kesombongan orang2 perkasa dan
tempat2 sutji mereka akan ditjemarkan.
25 Keimpitan akan datang dan orang
lalu mentjari damai tapi tak ada.
26 Mara demi mara akan datang,
kabar demi kabar akan muntjul. Orang
akan menanjakan penglihatan pada si
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nabi; Taurat lenjap daripada imam dan
nasehat (lenjap) dari kaum tua2.
27 Radja akan berkabung, narapati
kelengangan dan tangan kaum negeri
kekedjutan. Mereka akan Kuperlakukan
sekedar tingkah-lakunja, akan Kuadili
seturut (tuntutannja). Maka diketahuilah
mereka, bahwa Aku Jahwe."
1 Dalam tahun keenam, tanggal lima
bulan keenam aku sedang duduk
dirumahku dan kaum tua2 Juda duduk
dihadapanku. Maka tangan Tuhan Jahwe
menuruni aku disitu.
2 Aku menengok, maka (tampaklah)
wudjud jang serupa manusia. Pada apa
jang kelihatannja seperti pinggangnja
kebawah adalah api; dan pada apa jang
kelihatannja seperti pinggangnja keatas
adalah (sesuatu jang) kelihatannja
seperti kilau2an, bagaikan kilap gangsa.
3 Ia mengulurkan sesuatu jang berupa
tangan dan lalu memegang aku pada
rambut kepala. Roh mengangkat daku
diantara bumi dan langit serta membawa
aku ke Jerusjalem dalam penglihatan2
ilahi, jakni ke pintugerbang disebelah
dalam jang menghadap keutara, tempat
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berdirilah berhala tjemburuan jang
mentjemburukan.
4 Maka lihatlah, disitu ada kemuliaan
Allah Israil, sebagaimana jang telah
kulihat dilembah itu.
5 Ia berkata kepadaku: "Anak-manusia,
arahkanlah matamu kedjurusan utara".
Maka kuarahkan mataku kedjurusan
utara, dan lihatlah: disebelah utara
pintugerbang mesbah (berdirilah)
berhala tjemburuan itu, jakni pada pintu
masuk.
6 Kata Njakepadaku: "Anak-manusia,
adakah kaulihat apa jang mereka
perbuat itu? Kengerian besar jang
diperbuat keluarga Israil disini untuk
mendjauhkan diriKu dari tempat sutjiKu.
Tapi kengerian lebih besar lagi akan
kaulihat".
7 Maka aku dibawaNja kepintu pelataran
dan aku melihat sebuah lobang di
tembok.
8 Katanja kepadaku: "Anak-manusia,
teluslah tembok itu". Aku lalu menelus
tembok itu, maka ada sebuah pintu.
9 Ia lalu menjambung: "Masuklah dan
lihatlah kengerian djahat jang mereka
perbuat disitu".
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aku masuk dan dengan
sesungguh2nja, aku melihat segala
matjam patung binatang jang melata
dan hewan jang nadjis serta segala
berhala keluarga Israil tergurat pada
dinding berkeliling.
11 Tudjuhpuluh orang dari antara kaum
tua2 keluarga Israil - Jaazanjahu bin
Sjafan berdiri di-tengah2 mereka itu
- berdiri dihadapan (berhala2) itu.
Masing2 ada pedupaan ditangannja dan
asap dupa membubung.
12 KataNja kepadaku: "Kaulihatkah,
hai anak-manusia, apa jang diperbuat
kaum tua2 keluarga Israil dalam gelap,
masing2 dalam bilik dengan artjanja
sendiri? Kata mereka: Jahwe tidak
melihat kami; Jahwe telah meninggalkan
negeri ini."
13 Ia lalu menjambung: "Kengerian lain
jang lebih besar lagi akan kaulihat, jang
diperbuat mereka".
14 Maka aku dibawaNja kepintugerbang
Rumah Jahwe, jaitu jang menghadap
keutara. Disitu ada wanita duduk
menangisi Tamuz.
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berkata kepadaku: "Kaulihatkah,
hai anak-manusia? Akan kaulihat
kengerian lebih besar daripada itu".
16 Lalu dibawaNja aku kepelatarandalam Rumah Jahwe. Maka kulihat
pada pintu bait Jahwe, diantara Haluan
dan mesbah, ada kira2 duapuluh
lima orang, jang membelakangi Bait
Jahwe dengan menghadap ketimur.
Dengan menghadap ketimur mereka
bersembah-sudjud kepada matahari.
17 Kemudian Ia berkata kepadaku:
"Kaulihatkah, hai anak-manusia?
Belum tjukupkah bagi keluarga Juda
memperbuat kengerian jang mereka
perbuat disini, maka mereka memenuhi
negeri ini dengan kelaliman? Kembali
mereka menantang Aku. Lihatlah ranting
diundjukkannja kepada hidungnja!
18 Tetapi Akupun akan bertindak dengan
amarah dan mataKu takkan mengasihani
dan Akupun tidak berbelaskasihan.
Dengan suara lantang mereka akan
berseru, tapi takkan Kudengarkan
mereka".
1 Dengan suara keras Ia menjerukan
kedalam telingaku, kataNja:
"Mendekatlah, hai segenap hukuman
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kota, masing2 dengan alat pembinasa
ditangan".
2 Maka lihatlah, ada enam orang
muntjul dari pintugerbang-atas, jang
ada disebelah utara. Masing2 ada alat
peremuk ditangan. Di-tengah2 mereka
ada seseorang jang putih pakaiannja
dan pada ikatpinggangnja ada perkakas
menulis. Orang2 itu masuk lalu berdiri
disisi mesbah perunggu.
3 Lalu kemuliaan Allah Israil naik keatas
dari Kerub, tempat ia berada, dan
menudju kepanggung Bait(Allah); lalu
Ia berseru kepada orang jang putih
pakaiannja dan jang ada perkakas
menulis pada ikatpinggangnja itu.
4 Jahwe berkata kepadanja:
"Djeladjahlah kota ini, jaitu Jerusjalem,
dan tandailah dengan T(aw) dahi semua
orang jang merintih serta mengerang
karena segala kengerian jang diperbuat
dalam kota itu."
5 Kepada jang lain2 itu Ia berkata,
sebagaimana jang kudengar:
"Djeladjahlah kota itu dibelakang dia, lalu
pukullah. Matamu djangan mengasihani
dan djanganlah berbelaskasihan.
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dan muda, anak-dara serta baji
dan wanita hendaklah kamu bunuh
sampai binasa. Tetapi barang siapa
jang ada T(aw) padanja djangan kamu
ganggu. Dari tempat sutjiKu hendaklah
kamu mulai". Maka mereka itu mulai
dengan orang tua2 jang ada didalam
(Bait Allah).
7 Berkatalah Ia kepada mereka:
"Tjemarkanlah Bait(Allah) dan penuhilah
pelataran dengan jang tewas. Ajuh!"
Maka mereka berangkat dan me-mukul2
didalam kota itu.
8 Sedangkan mereka itu tengah memukul2, aku ini tinggal. Aku meniarap
dan mendjerit: "Aduh, Ja Tuhan Jahwe!
Maukah Engkau membinasakan seluruh
sisa Israil dengan mentjurahkan seluruh
amarahMu atas Jerusjalem?"
9 SahutNja kepadaku: "Kesalahan
keluarga Israil dan Juda amat besar
sekali; negeri itu penuh dengan darah
dan kota ini penuh dengan pelanggaran
hukum. Sebab kata mereka: Jahwe telah
meninggalkan negeri ini; Jahwe tidak
melihat.
10 Maka mataKu takkan mengasihani
dan Akupun tidak berbelaskasihan.
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Tingkah-laku mereka akan Kutaruh atas
kepala mereka sendiri".
11 Maka orang jang putih pakaiannja
dan jang ada perkakas menulis pada
ikatpinggangnja itu berbalas, katanja:
"Aku perbuat sebagaimana jang
diperintahkan kepadaku".
1 Aku me-lihat2, maka diatas
langit2 jang diatas kerub2 itu
ada sesuatu seperti batu nilam dan
lagi sesuatu jang bagaikan tachta
kelihatannja, tepat diatas kepalanja.
2 Lalu Ia berkata kepada orang
jang putih pakaiannja itu. "Pergilah
ke-tengah2 roda, kebawah kerub2 itu
dan isilah kedua tanganmu dengan bara
dari antara kerub2 itu. Hamburkanlah
itu atas kota itu." Maka ia pergi didepan
mataku.
3 Kerub2 itu berdiri disebelah kanan
Bait (Allah) ketika orang itu masuk,
dan sebuah awan memenuhi pelatarandalam.
4 Kemuliaan Jahwe membubung dari
atas kerub2 itu menudju kepanggung
Bait (Allah) dan Bait (Allah) dipenuhi
awan itu dan pelataran itu dipenuhi
kilatan kemuliaan Jahwe.
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sajap kerub2 itu kedengaran
sampai dipelataran luar, laksana suara
Allah jang Mahakuasa bila Ia bersabda.
6 Ketika perintah ini diberikanNja
kepada orang jang putih pakaiannja itu:
"Ambillah api dari antara roda2, dari
antara kerub2 itu", maka pergilah ia dan
berdiri disisi djentera.
7 Kerub itu lalu mengedangkan
tangannja dari antara kerub2 itu
kepada api jang ada diantara kerub2
itu, lalu dipungutnja serta ditaruhnja
didalam kedua tangan orang jang putih
pakaiannja itu. Ia menerima bara api itu,
lalu keluar.
8 Kelihatanlah pada kerub2 itu sesuatu
jang berupa tangan manusia dibawah
sajap2nja.
9 Aku menilik, maka ada empat djentera
disisi kerub2 itu - jakni satu djentera
disisi masing2 kerub - dan djentera itu
kelihatannja bagaikan kilau2an batu
nilam dari Tarsjisj.
10 Wudjud ke-empat2nja itu satu dan
sama sadja, jaitu se-akan2 satu djentera
ada didalam jang lain.
11 Dengan berdjalan kekeempat
djurusan, itu madju tapi tidak berputar
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djalannja, sebab kemana jang pertama
pergi, jang lain menurutinja dan tidak
berputarlah djalannja.
12 Seluruh badan keempat kerub itu,
punggung, tangan dan sajap2 dan lagi
pula djentera2 itu penuh dengan mata
berkeliling.
13 Djentera2nja itu disebut "Haggal-gal"
ditelingaku.
14 Masing2 ada empat mukanja, jang
satu berupa muka kerub, jang kedua
berupa muka manusia, jang ketiga
berupa muka singa dan jang keempat
berupa muka burung radjawali.
15 Maka kerub2 itu naik keatas - Itulah
machluk jang telah kulihat dekat sungai
Kebar dahulu. 16 Apabila kerub2 itu berdjalan, maka
madjulah pula djentera2nja disisinja
itu; apabila kerub2 itu membentangkan
sajapnja untuk naik dari tanah, maka
(djentera2 itu) tidak lepas dari sisinja;
17 apabila kerub2 itu berhenti
(djentera2pun) berhenti, dan bila
(kerub2) itu naik keatas, naik keatas
pulalah (djentera2) itu, sebab roh
machluk2 itu ada didalamnja.
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kemuliaan Jahwe meninggalkan
panggung Bait (Allah) itu, lalu berdiri
atas kerub2 itu.
19 Kemudian kerub2 itu
membentangkan sajapnja serta
naik dari atas tanah didepan mataku,
lalu keluar. Djentera2nja beserta
dengannja. Dan berhentilah kemuliaan
Jahwe pada pintugerbang Rumah Jahwe
disebelah timur. Kemuliaan Jahwe
diatasnja, tepat diatasnja.
20 Itulah machluk jang telah kulihat
dulu dibawah Allah Israil dekat sungai
Kebar. Dan aku mengetahui, bahwa
itulah kerub2.
21 Masing2 ada empat muka padanja
dan masing2 ada empat sajapnja;
dibawah sajapnja ada sesuatu jang
berupa tangan manusia.
22 Roman mukanja kelihatannja
sebagaimana jang telah kulihat ditepi
sungai Kebar; masing2 madju lurus
kedepan.
1 Roh mengangkat daku dan
membawa aku kepintugerbang
Rumah Jahwe disebelah timur, jang
menghadap ketimur. Lihatlah, pada
pintu masuk ada duapuluh lima orang.
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Di-tengah2 mereka kulihat Jaazanja
bin 'Azur dan Pelatjahu bin Benajahu,
pemimpin rakjat.
2 Maka Ia berkata kepadaku:
"Anak-manusia, itulah orangnja jang
bermaksud djahat dan jang memberikan
nasehat buruk dikota ini.
3 Mereka itu berkata: Bukankah lekas2
orang akan membangun rumah? Itulah
belanga dan kita ini dagingnja!
4 Maka itu hendaklah engkau bernubuat
terhadap mereka, bernubuatlah, hai
anak-manusia".
5 Aku lalu dihinggapi roh Jahwe,
jang berkata kepadaku: "Katakanlah:
Demikianlah kata Jahwe: Begitulah
kamu berkata, hai keluarga Israil, tapi
Aku mengenal angan2mu.
6 Kamu memperbanjak orang2mu jang
tewas dikota ini; dengan jang tewas
kamu memenuhi djalan2nja.
7 Maka itu demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: orang2mu jang tewas, jang
kamu letakkan didalamnja, mereka itulah
dagingnja dan (kota) ini belanga, tapi
kamu akan Kukeluarkan daripadanja.
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takut kepada pedang, tapi
pedang akan Kudatangkan kepadamu itulah firman Tuhan Jahwe.
9 Aku akan mengeluarkan kamu
dari (kota) ini dan menjerahkan
kamu kedalam tangan orang2 asing;
pengadilan akan Kuadakan padamu.
10 Kamu akan rebah karena pedang
diwilajah Israil; Aku akan mengadili
kamu, maka ketahuilah kamu, bahwa
Aku Jahwe.
11 Kota ini tidak akan mendjadi belanga
bagimu dan kamu (bukan) daging
didalamnja. Diwilajah Israil kamu akan
Kuadili.
12 Maka kamu akan mengetahui,
bahwa Akulah Jahwe, jang ketetapanNja
tidak kamu tepati dan jang hukumNja
tidaklah kamu laksanakan. Kamu
berbuat menurut adat-istiadat bangsa2
dikelilingmu".
13 Tengah aku bernubuat, maka matilah
Pelatjahu bin Benajahu. Aku lalu
meniarap dan mendjerit dengan suara
keras: "Aduh, Tuhan Jahwe, adakah
engkau melenjapkan sisa Israil?"
14 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
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manusia, tentang saudara2mu,
sanak-saudara dan kaum kerabatmu
serta seluruh keluarga Israil berkatalah
penduduk Jerusjalem: Mereka itu djauh
dari Jahwe; kepada kita ini negeri ini
dianugerahkan mendjadi milik.
16 Maka itu, katakanlah: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Sungguhpun Aku
mendjauhkan mereka diantara bangsa2
serta mentjerai-beraikannja ke-negeri2,
tapi hanja untuk sementara waktu Aku
ini mendjadi tempat sutji bagi mereka
dinegeri,, tempat mereka sudah datang.
17 Maka itu, katakanlah: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Aku akan
menghimpunkan kamu dari kaum2 dan
Kukumpulkan dari negeri2, tempat kamu
tjerai-berai, dan kamu akan Kuanugerahi
tanah Israil.
18 Mereka akan datang kesitu dan lalu
mendjauhkan segala kenadjisan dan
segenap kengerian daripadanja.
19 Mereka akan Kuanugerahi hati jang
satu dan semangat baru akan Kutaruh
didalam batinnja; akan Kudjauhkan
hati membatu dari tubuhnja serta
Kuanugerahkan hati mendaging,
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mereka berdjalan menurut
ketetapanKu serta menepati hukumKu
dengan melaksanakan itu. Maka mereka
mendjadi umatKu dan Aku mendjadi
Allah mereka.
21 Adapun mereka, jang hatinja
telah membuntuti kenadjisan dan
kengeriannja, tingkah-lakunja akan
Kutaruh atas kepala mereka sendiri itulah firman Tuhan Jahwe".
22 Maka kerub2 itu membentangkan
sajapnja dan djentera2 itu madju
bersama dengannja dan kemuliaan
Jahwe ada diatasnja, tepat diatasnja.
23 Kemuliaan Jahwe naik keatas
di-tengah2 kota itu, lalu berdiri atas
gunung disebelah timur kota.
24 Roh lalu mengangkat daku serta
membawa aku kenegeri Chaldai kepada
kaum buangan dalam penglihatan
dengan roh Allah. Kemudian penglihatan
jang telah kulihat itu lenjap daripadaku.
25 Aku lalu mengatakan kepada kaum
buangan segala sesuatu jang telah
diperlihatkan Jahwe kepadaku.
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
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engkau diam ditengah2 bangsa jang degil, jang punja
mata untuk melihat tapi tidak melihat,
punja telinga untuk mendengar tapi
tidak mendengar, oleh karena bangsa
degillah mereka itu.
3 Sediakanlah bagimu, hai anakmanusia, apa jang perlu guna
pembuangan dan hendaklah berangkat
disiang hari dihadapan mata mereka
kepembuangan. Dihadapan mata
mereka engkau harus berangkat dari
tempattinggalmu menudju ketempat
lain. Mungkinlah mereka lalu mengerti,
bahwa degillah mereka.
4 Barang2mu itu - seperti barang kaum
buangan - harus kaupikul keluar disiang
hari dihadapan mata mereka. Dipetang
hari engkau harus keluar didepan mata
mereka sebagaimana keluarlah mereka
jang berangkat kepembuangan.
5 Didepan mata mereka harus engkau
menelus tembok dan keluar dari situ.
6 Lalu engkau harus dimalam hari
menaruh (barang itu) pada bahumu
dihadapan mata mereka, lalu keluar;
mukamu harus kautudungi, agar
djangan kaulihat negeri itu, sebab Aku
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membuat engkau mendjadi lambang
bagi keluarga Israil".
7 Maka aku berbuat sebagaimana jang
diperintahkan. Di siang hari aku memikul
keluar barang2ku, sebagaimana jang
perlu bagi orang buangan. Dipetang hari
aku menelus tembok dengan tanganku
dan dimalam hari aku keluar dan
menaruhi bahuku dengan (barang itu)
didepan mata mereka
8 Keesokan harinja sabda Jahwe ini
disampaikan kepadaku:
9 "Anak-manusia, bukankah keluarga
Israil, bangsa degil itu, telah berkata
kepadamu: apa jang kauperbuat itu?
10 Katakanlah kepada mereka:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Amanat ini (teruntukkan) bagi narapati
di Jerusjalem itu dan bagi seluruh
keluarga Israil ditengah mana engkau
tinggal.
11 Katakanlah: Aku ini lambang
bagi kamu; sebagaimana aku
berbuat, demikianpun akan diperbuat
dengan mereka; mereka akan pergi
kepembuangan, kepengasingan
12 Narapati jang ada di-tengah2 mereka
akan menaruh (barang2nja) pada
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bahunja dimalam hari dan ia akan keluar
lewat tembok jang akan ditelus, agar
ada djalan keluar baginja; mukanja
akan bertudung, agar ia djangan melihat
negeri itu dengan mata kepala sendiri.
13 Aku akan membentangkan IapunKu
atas dia dan ia akan ditangkap djaringKu.
Ia akan Kubawa ke Babel, negeri orang2
Chaldai, tapi itu tidak akan dilihatnja;
disana ia akan mati.
14 Seluruh iringannja, balabantuannja
serta segenap anakbuahnja akan
Kuhambar kesegala mata angin dan
pedang akan Kuhunus dibelakang
mereka.
15 Maka diketahuilah mereka, bahwa
Aku Jahwe, jakni apabila Aku telah
mentjerai-beraikan mereka diantara
sekalian bangsa2 serta menghambarkan
mereka disegala negeri.
16 Tetapi sedjumlah orang akan
Kutinggalkan (jang terlepas) dari
pedang, kelaparan dan wabah
sampar, agar mereka itu membilang
segala kengerian mereka diantara
bangsa, tempat mereka datang. Maka
diketahuilah mereka, bahwa Aku Jahwe".
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Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
18 "Anak-manusia, dengan gemetar
engkau harus memakan rotimu dan
airmu harus kauminum dengan gentar
dan gelisah.
19 Hendaklah kaukatakan kepada
kaum negeri: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata kepada penduduk Jerusjalem,
kepada tanah Israil: Roti akan mereka
makan dengan gelisah dan air mereka
minum dengan gundah-gulana, agar
supaja negeri mereka mendjadi lengang
dari segala isinja oleh karena kelaliman
para penduduknja.
20 Segala kota jang didiami akan
dibasmi dan negerinja mendjadi
lengang. Maka ketahuilah kamu, bahwa
Aku Jahwe".
21 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
22 "Anak-manusia, matjam apa pepatah
ini di-tengah2 kamu perihal tanah Israil:
Hari2 melandjut sadja dan segenap
penglihatan lenjap.
23 Maka itu katakanlah kepada
mereka: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Pepatah itu akan Kudiamkan
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dan itu takkan diutjap lagi di Israil.
Sebaliknjalah, katakanlah kepada
mereka: Dekatlah sudah hari2nja dan
tiap2 penglihatan lalu kesampaian.
24 Sebab tidak ada lagi penglihatan
hampa maupun tenungan penipu
di-tengah2 keluarga Israil.
25 Sebab Aku, Jahwe, akan bersabda,
dan apa jang Kusabdakan kesampaian
tanpa ditunda lagi. Pada djaman kamu
sendiri, hai bangsa degil, Aku akan
mengutjap sabda dan Kulaksanakan pula
- itulah firman Tuhan Jahwe".
26 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
27 "Anak-manusia, sungguhpun
keluarga Israil berkata: Penglihatan jang
dia itu lihat untuk hari kelak; perihal
masa djemah ia bernubuat.
28 Maka itu katakanlah kepada mereka:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Segala sabdaKu tidak akan ditunda
lagi; apa jang telah Kusabdakan akan
kesampaian - itulah firman Tuhan
Jahwe".
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
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bernubuatlah perihal
mereka jang berlagak nabi di Israil.
Katakanlah kepada nabi2 atas wenang
sendiri itu: Dengarlah sabda Jahwe.
3 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Tjelakalah nabi2 bodoh jang menuruti
angan2 sendiri padahal tidak melihat
apa2.
4 Seperti serigala dipuing, demikianlah
para nabimu, hai Israil.
5 Kamu tidak menaiki terobosan
maupun menemboki keluarga Israil,
agar mereka bertahan dipertempuran
pada hari Jahwe.
6 Mereka melihat jang hampa, tenungan
jang dusta, namun mereka berkata:
Firman Jahwe, padahal mereka tidak
diutus Jahwe. Lalu mereka menantikan,
agar sabdanja diteguhkan.
7 Bukankah kamu melihat penglihatan
hampa dan tenungan dusta, apabila
kamu berkata: Firman Jahwe, pada hal
Aku tidak bersabda?
8 Maka itu, demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Oleh karena sabdamu jang
hampa serta penglihatanmu jang dusta,
makanja, lihatlah, Aku (melawan) kamu
- itulah firman Tuhan Jahwe.
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akan (melawan) nabi2 itu,
jang melihat jang hampa, tenungan
dusta; dikalangan umatKu mereka
tidak berada; dalam kitab keluarga
Israil mereka tidak terdaftar; tanah
Israil tidaklah mereka masuki. Maka
ketahuilah kamu, bahwa Aku Jahwe.
10 Djustru oleh karena mereka
menjesatkan umatKu dengan berkata:
Baik2, padahal buruk adanja; apabila
(umatKu) membangun dinding, maka
segera mereka itu melaburnja dengan
kapur.
11 Katakanlah kepada mereka jang
melabur dengan kapur itu: Hudjan deras
jang menghanjutkan akan turun dan
hudjan beku akan djatuh dan angin ribut
akan turun.
12 Maka tembok itu akan runtuh.
Bukankah orang lalu akan berkata
kepadamu: Dimana gerangan kapur
dengan mana kamu labur itu?
13 Maka itu, demikianlah Tuhan Jahwe
berkata, Aku akan menurunkan angin
ribut dalam amarahKu dan hudjan deras
jang menghanjutkan dalam murkaKu
dan hudjan beku akan (djatuh) dalam
amarah kebinasaan.
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jang kamu labur dengan
kapur akan Kuruntuhkan dan
Kutjampakkan ketanah dan alas2nja
akan disingkapkan. Itu akan rebah
dan kamupun lenjap dibawahnja. Maka
ketahuilah kamu, bahwa Aku Jahwe.
15 Setelah Aku mengenapi amarahKu
kepada tembok itu serta jang melaburnja
dengan kapur, lalu akan Kukatakan
kepada kamu: Temboknja tidak ada lagi
dan jang melaburnjapun tidak ada,
16 jakni para nabi Israil jang bernubuat
perihal Jerusjalem dan jang mendapat
penglihatan tentang dia, jaitu
penglihatan kesedjahteraan, pada hal
tidak ada kesedjahteraan - itulah firman
Tuhan Jahwe".
17 "Adapun engkau, hai anak-manusia,
arahkanlah mukamu menudju ke puteri2
bangsamu jang bernubuat atas wenang
sendiri itu, lalu bernubuatlah perihal
mereka itu.
18 Hendaklah engkau berkata:
Tjelakalah mereka jang mendjahit
pita pada setiap pergelangan dan
jang membuat keredong bagi setiap
perawakan untuk memburu djiwa. Kamu
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memburu djiwa umatKu tapi menghidupi
djiwamu sendiri.
19 Kamu memburukkan namaKu
pada umatKu akan ganti beberapa
genggaman djelai dan beberapa
potongan roti, dengan mematikan djiwa
jang tidak boleh mati dan menghidupi
djiwa jang tidak boleh hidup, dengan
mendustai umatKu jang suka mendengar
dusta".
20 Maka itu demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Dengan se-sungguh2nja,
tjelakalah pita2mu dengan mana kamu
memburu djiwa laksana burung; itu
akan Kusentak dari lenganmu dan Aku
membebaskan djiwa jang kamu buru
laksana burung itu.
21 Keredongmu akan Kusobek dan
umatKu Kulepaskan dari tanganmu,
sehingga tiada lagi perburuan
ditanganmu. Maka ketahuilah kamu,
bahwa Aku Jahwe.
22 Oleh sebab kamu membuat hati si
djudjur merasa pedih dengan dusta,
sekalipun Aku tidak membuat dia merasa
pedih, dan kamupun menguatkan tangan
si djahat, agar ia djangan berbalik dari
djalan djahatnja dan lalu hidup,
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kamu tidak akan melihat lagi
jang hampa dan takkan menghobatkan
lagi. UmatKu akan Kulepaskan dari
tanganmu. Maka ketahuilah kamu,
bahwa Aku Jahwe".
1 Beberapa orang dari antara
kaum tua2 Israil menghadap aku
lalu duduk dihadapanku.
2 Maka sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
3 "Anak-manusia, orang2 itu
mendjundjung tinggi berhala2 mereka
dalam hatinja dan batu sandungan
kesalahan mereka ditaruhnja dihadapan
mereka. Adakah Aku mesti membiarkan
Aku ditanjai oleh mereka itu?
4 Maka itu berbitjaralah dengan
mereka dan mengatakan kepadanja:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Setiap orang dari keluarga Israil jang
mendjundjung tinggi berhala2 dalam
hatinja serta menempatkan batu
sandungan kesalahannja dihadapan
dirinja dan lalu menghadap nabi, Akulah,
Jahwe, jang akan mendjawab kepadanja
karena banjaknja berhala2nja,
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supaja keluarga Israil
digerakkanlah hatinja jang menjingkir
daripadaKu karena segala berhalanja.
6 Maka itu, katakanlah kepada keluarga
Israil: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Berbaliklah dan berpalinglah
dari berhala2mu dan dari segala
kengerianmu palingkanlah mukamu.
7 Sebab kepada setiap orang dari
keluarga Israil dan kepada setiap
perantau jang merantau di Israil,
djikalau ia menjingkir daripadaKu
serta mendjundjung tinggi berhala2
dalam hatinja dan menempatkan batu
sandungan kesalahannja dihadapan
dirinja dan lalu menghadap nabi
untuk menanjai Aku, Aku sendiri akan
mendjawab kepadanja.
8 Aku akan melawan orang itu serta
membuatnja mendjadi tanda dan
pepatah dan lagi menumpas dia dari
tengah2 umatKu. Maka ketahuilah kamu,
bahwa Aku Jahwe.
9 Djikalau nabi itu membiarkan dirinja
dikelabui dan lalu mengutjap sabda,
maka Akulah, Jahwe, jang mengelabui
nabi itu. Aku akan mengedangkan
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tanganKu lawan dia dan Kutumpas dia
dari tengah2 umatKu Israil.
10 Mereka akan menanggung kesalahan;
sebagaimana kesalahan orang jang
menanjai, demikianpun kesalahan nabi
itu.
11 Dengan demikian keluarga Israil tidak
lagi akan bersesat djauh daripadaKu
dan tidak lagi akan mentjemarkan
dirinja dengan segala kedjahatannja.
Mereka akan mendjadi umatKu dan Aku
mendjadi Allah mereka - itulah firman
Tuhan Jahwe".
12 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
13 "Anak-manusia: Sekiranja salah
satu negeri berdosa kepadaKu dengan
mendjadi tak setia dan Aku lalu
mengedangkan tanganKu lawan dia
dengan mematahkan galah roti serta
mengirim kelaparan kepadanja dan
menumpas daripadanja manusia
maupun hewan,
14 dan dinegeri itu ada ketiga orang
ini, jakni Noah, Daniel dan Ijob, maka
orang itu akan menjelamatkan njawanja
karena kedjudjurannja - itulah firman
Jahwe.
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Aku membuat binatang
buas berkeliling dinegeri itu, jang
melenjapkan penduduknja, sehingga
mendjadi lengang dan tidak dapat dilalui
orang lagi karena binatang2 itu,
16 (dan) sekiranja ketiga orang itu
ada dinegeri itu, maka - demi Aku
hidup, itulah firman Tuhan Jahwe - tidak
dapatlah mereka menjelamatkan entah
putera entah puteri. Mereka sendiri
sadjalah akan diselamatkan, tapi negeri
itu akan mendjadi lengang.
17 Ataupun Aku mendatangkan pedang
kenegeri itu dengan berkata: Hai
pedang, lintasilah negeri itu dan
tumpaslah daripadanja manusia maupun
hewan
18 dan sekiranja ketiga orang itu ada
dinegeri itu, maka - demi Aku hidup,
itulah firman Tuhan Jahwe - mereka tidak
akan menjelamatkan entah putera entah
puteri, tapi mereka sendiri sadjalah akan
diselamatkan.
19 Ataupun Aku mengirim wabah sampar
kenegeri itu dengan mentjurahkan
amarahKu atasnja dalam darah untuk
menumpas daripadanja manusia
maupun hewan
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sekiranja Noah, Daniel dan
Ijob ada dinegeri itu, maka - demi
Aku hidup itulah firman Tuhan Jahwe mereka tidak akan menjelamatkan entah
putera entah puteri. Tapi mereka akan
menjelamatkan njawanja sendiri karena
kedjudjurannja".
21 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Bahkan sekiranja keempat hukumanKu,
jakni pedang, kelaparan, binatang
buas dan wabah sampar, Kukirim ke
Jerusjalem untuk menumpas daripadanja
manusia maupun hewan
22 dan seandainja ditinggalkan
didalamnja orang terlepas jang dibawa
keluar, putera dan puteri, maka dengan
sesungguhnja mereka keluar kepada
kamu, agar kamu melihat tingkah-laku
mereka serta perbuatannja dan lalu
kamu akan menghibur diri kamu
atas bentjana jang Kudatangkan atas
Jerusjalem, jakni segala sesuatu jang
telah Kudatangkan atasnja.
23 Mereka akan menghibur kamu,
apabila kamu melihat tingkah-laku
serta perbuatannja dan kamu lalu akan
mengetahui, bahwa tidak tanpa alasan
Kuperbuat segala sesuatu jang telah
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Kuperbuat padanja - itulah firman Tuhan
Jahwe".
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak manusia, bagaimana gerangan
kaju pokok anggur lebih berharga
daripada segala kaju, bahkan pokokanggur jang ada di-tengah2 pepohonan
dihutan?
3 Adakah diambil kaju daripadanja
untuk dibuat mendjadi barang sesuatu?
ataupun orang mengambil daripadanja
pasak guna menggantungkan perkakas
padanja?
4 Sungguh2, dibuangkanlah itu kedalam
api untuk dimakan olehnja, sampai
kedua udjungnja dimakan api dan pun
pertengahannja terbakar pula. Masih
bergunakah untuk barang sesuatu?
5 Sungguh2, waktu masih utuh tidak
dapat dibuat mendjadi barang sesuatu,
apalagi setelah dimakan api serta
terbakar; masih dapat dibuatkah
mendjadi barang sesuatu?
6 Maka itu, demikianlah Tuhan Jahwe
berkata; sebagaimana halnja kaju
pokok anggur diantara pepohonan
dihutan, jang Kubuang kedalam api
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untuk dimakan, demikianpun Aku telah
membuang penduduk Jerusjalem.
7 Aku telah mengarahkan mukaKu
lawan mereka. Tentu sadja mereka
telah keluar dari api, namun oleh api
akan dimakan. Maka ketahuilah kamu,
bahwa Aku Jahwe, jaitu apabila Aku
membalikkan mukaKu lawan mereka.
8 Negeri itu akan Kubuat mendjadi
lengang, oleh karena mereka tidak setia
kepadaKu" - itulah firman Tuhan Jahwe.
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, beritahulah
Jerusjalem kengerian2nja.
3 Hendaklah kaukatakan: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata kepada Jerusjalem:
Karena asal-usulmu serta kelahiranmu
engkau dari negeri Kena'an. Ajahmu
adalah orang Amor dan ibumu wanita
Het.
4 Adapun kelahiranmu sebagai berikut:
Pada hari engkau lahir tali pusatmu tidak
dikerat dan dengan air engkau tidak
dimandikan untuk mendjadi bersih;
garam tidak disapukan padamu dan
engkau tidak dilampini.
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ada mata satupun jang dengan
kasihan memandang engkau guna
berbuat padamu satu dari hal2 tersebut
oleh karena berbelaskasihan kepadamu;
engkau terbuang sadja dipadang terbuka
karena orang merasa muak kepadamu
pada hari engkau dilahirkan.
6 Tapi Aku lewat padamu serta
melihatmu sedang engkau menggeragau
dalam darahmu. Aku lalu berkata sedangkan engkau dalam darahmu hiduplah,
7 tumbuhlah! Seperti tetumbuhan
diladang engkau Kubuat. Maka engkau
berkembang serta bertambah besar dan
sampai kepada masa haid. Buah-dadamu
mendjadi padat dan bulu romanmu
bertumbuh, tapi engkau telandjang
bulat.
8 Maka Aku melewati engkau serta
melihat dikau. Sungguh, sudah
sampailah waktumu, waktu asmara.
Aku lalu membentangkan puntja
(mantol)Ku atasmu dan menudungi
ketelandjanganmu. Akupun bersumpah
kepadamu serta masuk perdjandjian
denganmu - itulah firman Tuhan Jahwe dan engkau mendjadi milikKu.
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memandikan dikau dengan air
serta membilas darahmu, lalu Kulumasi
engkau dengan minjak.
10 Pakaian beraneka-warna Kukenakan
padamu dan Kupasang kasut dari kulit
halus (pada kakimu) dan engkau Kubalut
dengan kain lenan serta menudungi
engkau dengan sutera.
11 Aku menghias engkau dengan
perhiasan dan Kupasang gelang-kana
pada pergelanganmu dan aguk pada
lehermu.
12 Gelang Kupasang dihidungmu dan
gewang ditelingamu dan tadjuk gemilang
atas kepalamu.
13 Engkau berhiaskan emas dan perak,
berdandan kain lenan dan sutera jang
beraneka warna. Pati gandum dan
madulah makananmu dan engkau
mendjadi amat elok sekali dan lajaklah
engkau mendjadi ratu.
14 Lalu nama-harummu tersebar
diantara bangsa2 karena keelokanmu,
sebab sempurnalah itu berkat keluhuran
jang Kukenakan padamu itu - itulah
firman Tuhan Jahwe.
15 Tetapi engkau mulai pertjaja pada
keelokanmu itu dan nama-harummu
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kaugunakan untuk melatjur dan sifat
sundalmu kaulampiaskan dengan setiap
orang jang lewat, agar itu mendjadi
miliknja.
16 Dari dandanmu kauambil dan
kaubuat mendjadi bukit angkar belang
dan engkau lalu berdjinah atasnja.
17 Kauambil perhiasanmu dari emas dan
perakKu jang Kuanugerahkan kepadamu
itu, lalu kaubuatkan patung lelaki dan
berdjinah dengannja.
18 Dandananmu jang beraneka warna
kauambil dan kau kenakan (padanja)
dan minjak serta dupaKu kautaruh
dihadapan mereka.
19 RotiKu jang Kuanugerahkan
kepadamu, pati gandumKu dan minjak
serta madu jang Kuberi makan engkau
kautaruh dihadapan mereka mendjadi
harum2an jang memadakan. - itulah
firman Tuhan Jahwe.
20 Putera-puterimu jang kaulahirkan
bagiKu kauambil serta kaukurbankan
kepada mereka akan makanan. Belum
tjukupkah djinahmu itu?
21 Putera2Ku kausembelih dan
kauserahkan kepada mereka dengan
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membuat mereka melintasi api bagi
mereka itu.
22 Tapi waktu segala kengerian dan
djinahmu itu engkau tidak ingat akan
masamudamu, ketika engkau telandjang
bulat sedang menggeragau dalam
darahmu.
23 Sesudah segala kedjahatan itu tjelakalah, tjelakalah engkau, itulah
firman Tuhan Jahwe 24 maka kaubangunkan bukit dan
kaubuatkan bukit angkar disetiap
lapangan;
25 pada persimpangan setiap
djalan kaubangun bukit2mu dan
menjemberonokan keelokanmu serta
mengundjurkan kakimu bagi setiap
orang jang lewat dan membanjakkan
djinahmu.
26 Engkau berdjinah dengan bani Mesir,
tetanggamu jang tegap perawakannja,
dan kaubanjakkan djinahmu untuk
menantang Aku.
27 Tetapi Aku merentangkan
tanganKu lawan dikau dan memotong
tundjanganmu serta menjerahkan dikau
kepada kesewenangan para pebentjimu,
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kepada puteri2 Felesjet jang merasa
malu karena tingkah-lakumu jang kedji.
28 Dengan bani Asjurpun engkau
berdjinah tanpa mendjadi kenjang2;
engkau berdjinah dengannja tapi tidak
mendjadi kenjang2.
29 Djinahmu kaubanjakkan sampai
kenegeri para saudagar, orang2 Chaldai,
tapi dengan itupun engkau tidak sampai
kenjang2.
30 Betapa marahlah Aku kepadamu
- itulah firman Tuhan Jahwe - karena
kauperbuat kesemuanja itu bagaikan
pelatjur pentjarut.
31 Ketinggian kaubangunkan disetiap
persimpangan djalan dan bukit
kaubuatkan disegala lapangan. Engkau
bukan seperti seorang pelatjur karena
memberaki upah.
32 Isteri jang bersundal mengambil
akan ganti suaminja laki2 jang asing.
33 Kepada semua pelatjur diberikan
hadiah, tetapi engkau memberikan
hadiah kepada segala kendakmu dan
engkau menjogoki mereka agar mereka
dari segala djurusan datang kepadamu
dalam djinahmu.
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djinahmu itu engkau berbuat
kebalikannja daripada wanita lain.
Orang tidak membuntuti engkau,
melainkan engkaulah jang memberikan
upah dan tidak diberi upah. Demikian
kebalikannjalah jang terdjadi".
35 "Maka itu, hai pelatjur, dengarlah
sabda Jahwe.
36 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Karena engkau mempertundjukkan
haidmu serta menjingkapkan
ketelandjanganmu seraja berdjinah
dengan para kendakmu dan segala
berhalamu jang ngeri; karena darah
anak2mu jang kauserahkan kepada
mereka,
37 maka dengan se-sungguh2nja, Aku
akan menghimpunkan segala kendakmu
jang kauperkenankan serta semua
jang kautjintai maupun kaubentji; akan
Kuhimpunkan mereka dikelilingmu dan
lalu Kusingkapkan ketelandjanganmu
kepada mereka sehingga mereka melihat
itu seluruhnja.
38 Engkau akan Kuhukum dengan
hukuman wanita sundal dan jang
menumpah darah; engkau akan
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Kuserahkan kepada amarah dan
tjemburuan.
39 Aku menjerahkan dikau kedalam
tangan mereka dan mereka akan
meruntuhkan ketinggianmu dan
merobohkan bukit2mu serta melutjutkan
dandanmu dan mengambil perhiasanmu
dan lalu meninggalkan dikau telandjang
bulat.
40 Lalu mereka akan menghasut orang
banjak terhadapmu, dan akan meradjam
dikau serta menggorok engkau dengan
pedangnja.
41 Rumahmu akan dibakar dan
pengadilan akan diadakan padamu
dihadapan banjak wanita. Aku akan
menghentikan djinahmu dan engkau
takkan memberikan lagi upah.
42 AmarahKu akan Kutenangkan
padamu dan tjemburuanKu akan
mendjauh daripadamu, lalu Aku akan
berdiam dan tidak sakit hati lagi.
43 Oleh karena engkau tidak ingat akan
masamudamu dan dengan segala hal itu
merangsang Aku, maka Akupun akan
menaruh tingkah-lakumu atas kepalamu
sendiri - itulah firman Tuhan Jahwe - dan
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tidak lagi akan kautambahkan jang kedji
pada segala kengerianmu itu".
44 "Sungguh2, para pemantun akan
membawakan pameo ini tentang dirimu:
Seperti ibu, demikianpun puterinja.
45 Sungguh2, puteri ibumulah engkau,
jang merasa muak kepada suami
serta anak2nja; sungguh, saudari
saudari2mulah engkau, jang merasa
muak kepada suami serta anak2 mereka.
Ibu kamu ialah wanita Het dan ajahmu
adalah orang Amor.
46 Kakakmu ialah Sjomron, jang
bersama dengan puteri2nja tinggal disisi
kananmu; adikmu ialah Sodom, jang
bersama dengan puteri2nja tinggal disisi
kirimu.
47 Bukankah engkau menuruti tingkahlaku mereka dan seperti kengerian2
mereka engkau berbuat - hanja untuk
sementara waktu sadja - bahkan dalam
segenap tingkah-lakumu engkau lebih
buruk daripada mereka itu?
48 Demi Aku hidup - itulah firman
Tuhan Jahwe - Sodom, adikmu, dengan
puteri2nja tidak berbuat sebagaimana
engkau serta puteri2mu telah berbuat.
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Ini kesalahan Sodom,
adikmu: kesombongan, lahap,
kelengahan jang merasa aman-sentosa,
itulah jang ada padanja dan pada
puteri2nja dan tangan si miskin dan
papa tidak mereka teguhkan.
50 Mereka tinggi hati dan berbuat ngeri
dihadapanKu, maka mereka Kulenjapkan
sebagaimana jang telah kaulihat.
51 Adapun Sjomron, belum separuhnja
dari dosamu itu ia perbuat. Engkau
membanjakkan kengerianmu lebih
daripada mereka itu. Dengan segala
kengerianmu jang telah kauperbuat itu,
engkau malah menjatakan tak bersalah
kakak-adikmu itu.
52 Tetapi engkau mesti menanggung
keaibanmu, engkau jang menanggung
bagi kakak-adikmu; oleh karena
dosa2mu dengan mana engkau
membuat dirimu lebih djidjik daripada
mereka, maka mereka itu lebih sutji
daripadamu. Djadi hendaklah engkau
bermalu dan menanggung keaibanmu,
oleh sebab engkau telah menjatakan tak
bersalah kakak-adikku itu".
53 "Namun demikian Aku akan
memulihkan nasib mereka, nasib Sodom
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serta puteri2nja dan nasib Sjomron
serta puteri2nja. Dan nasibmupun akan
Kupulihkan di-tengah2 mereka,
54 agar engkau menanggung keaibanmu
serta merasa malu karena segala
sesuatu jang telah kauperbuat itu,
sehingga engkau menghibur mereka.
55 Adapun kakak-adikmu, Sodom serta
puteri2nja, akan dipulihkan keadaannja
dahulu dan Sjomron serta puteri2njapun
akan dipulihkan keadaannja dahulu
dan engkaupun serta puteri2mu akan
dipulihkan keadaanmu dahulu.
56 Bukankah pada masa
kesombonganmu Sodom, adikmu,
telah mendjadi buah mulutmu,
57 sebelum disingkapkan
ketelandjanganmu? Tetapi sekarang
engkau, seperti mereka itu, mendjadi
pokok penghinaan puteri2 Edom dan
semua dikelilingmu, puteri2 Felesjet
jang menistakan dikau dikeliling.
58 Engkau akan ditanggungi kekedjian
serta kengerianmu" - itulah firman Tuhan
Jahwe 59 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Engkau akan Kuperlakukan
sebagaimana engkau telah berlaku,
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engkau jang menghina sumpah hingga
membatalkan perdjandjian.
60 Adapun Aku ini akan ingat akan
perdjandjianKu dengan dikau pada
masamudamu dan akan Kudirikan
perdjandjian kekal bagimu.
61 Maka engkaupun akan ingat akan
tingkah-lakumu dan merasa malu,
jakni apabila Aku mengambil kakak
dan adikmu dan memberikan mereka
kepadamu mendjadi puterimu, tapi
bukanlah demi perdjanjian denganmu.
62 Perdjandjian denganmu akan
Kudirikan, maka engkau akan
mengetahui, bahwa Aku Jahwe,
63 sehingga engkau ingat serta
bermalu dan tidak berani lagi membuka
mulut karena keaibanmu, pabila Aku
menghapus segala sesuatu jang telah
kauperbuat" itulah firman Tuhan Jahwe.
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, berteka-tekilah dan
bawakanlah perumpamaan ini kepada
keluarga Israil;
3 hendaklah kaukatakan: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Radjawali besar,
jang besar sajapnja dan jang pandjang
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kepak2nja dan penuh bulu jang berbetjak2, datanglah kegunung Libanon.
Ia mengambil puntjak pokok aras,
4 dan udjung puntjuknja dipetiknja serta
dibawanja kenegeri para saudagar dan
ditaruhnja dikota tukang2 kelontong.
5 Lalu ia mengambil dari bibit negeri
dan menempatkannja dipersemaian;
sebuah taruk dekat pada air jang banjak,
itu dibuatnja mendjadi pohon buah2an.
6 Itu lalu bertumbuh mendjadi
pokok anggur jang subur tapi rendah
bangunannja. Ranting2nja mesti
mendjulur menudju ke (radjawali) itu,
sedangkan akar2nja tetap dibawanja. Ia
mendjadi pokok anggur, bertunas serta
bertaruk.
7 Tapi ada seekor radjawali besar
jang lain, jang besar sajap2nja dan
banjak bulunja. Maka pokok anggur
itu mengundjurkan akar2nja menudju
ke dia dan mengandjurkan ranting2nja
kepadanja, agar disirami olehnja mulai
dari petak tempat ia ditanam.
8 Diladang jang baik, dekat pada air
jang banjak ia ditanam, agar ia bersulur
serta berbuah dan mendjadi pokok
anggur jang djaja.
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Demikianlah Tuhan Jahwe
bersabda: Adakah ia akan berhasil?
Bukankah akar2nja akan ditjabut olehnja
dan buahnja dipetik olehnja, sehingga
semua jang baru tumbuh padanja
melaju? Tentu sadja ia akan melaju
dengan tidak dibutuhkanlah lengan jang
kuat atau bangsa jang banjak guna
mentjabut dia dari akarnja!
10 Sungguh, ia ditanam, tapi berhasilkah
dia? Bukankah ia akan mengering sama
sekali, apabila ia dihantam angin
dari timur? Ia mengering dipetak ia
bertumbuh!"
11 Maka sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
12 "Hendaklah kaukatakan kepada
bangsa degil itu. Tidakkah kamu
mengetahui apa artinja itu? Katakanlah:
Dengan se-sungguh2nja, radja Babel
sudah datang ke Jerusjalem dan
mengambil radja serta para pangerannja
dengan mengangkut mereka ke Babel.
13 Satu dari keturunan radja lalu
diambilnja dan diikatnja perdjandjian
dengan dia. Ia disuruhnja bersumpah,
setelah kaum kemuka negeri
diangkutnja,
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keradjaannja sederhana sadja,
sehingga tidak dapat meninggi, dan agar
menepati perdjandjian serta berteguh
padanja.
15 Tetapi ia merontak dan mengutus
utusan ke Mesir, agar ia diberi kuda
dan banjak tentara. Adakah ia akan
berhasil dan terluputkanlah dia jang
berbuat demikian? Terluputkah dia jang
membatalkan perdjandjian?
16 Demi Aku hidup - itulah firman
Tuhan Jahwe - ditempat radja
jang meradjakan dia dan jang
sumpahnja dipermudahkannja dan jang
perdjandjiannja telah dibatalkannja,
di-tengah2 Babel ia akan mati.
17 Dengan angkatan perangnja jang
besar dan pasukannja jang banjak
Fare'o takkan menjelamatkan dia
dengan pertempuran, ketika perkubuan
dipasang dan tambak dibangun untuk
menumpas banjak djiwa.
18 Ia kan mempermudahkan sumpah
dan membatalkan perdjandjian,
sekalipun ia telah bertampar tangan.
Kesemuanja itu telah diperbuatnja,
maka ia takkan lepas.
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itu, demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Demi Aku hidup,
sumpahKu jang dipermudahkannja dan
perdjandjianKu jang dibatalkannja akan
Kutaruh atas kepala sendiri.
20 IapunKu akan Kubentangkan atasnja
dan ia akan ditangkap djaringKu; ia
akan Kudatangkan ke Babel dan disitu ia
akan dihukum oleh karena ia mentjedera
terhadap Aku.
21 Semua pasukan pilihan dari seluruh
anak-buahnja akan rebah karena pedang
dan jang tersisa akan terserak kesegala
mata angin. Maka ketahuilah kamu,
bahwa Aku, Jahwe, telah bersabda".
22 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Adapun Aku akan mengambil dari
kemuntjak pohon aras jang tinggi itu,
dari udjung tunas2nja akan Kupetik jang
lembut dan Aku sendiri tanam digunung
jang tinggi mendjulang.
23 Digunung tinggi Israil akan Kutanam;
itu lalu akan bersulur dan berbuah
dan mendjadi pohon aras agung.
Segala matjam unggas akan bersarang
didalamnja, segenap burung memasang
sarangnja dibajangan daun2nja.
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segala pohon diladang akan
mengetahui, bahwa Akulah Jahwe,
jang merendahkan pohon jang tinggi
dan meninggikan pohon rendah; jang
mengeringkan pohon jang hidjau dan
membuat jang kering bertunas. Aku,
Jahwe, sudah bersabda lagi berbuat!"
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Apa gerangan hal kamu ini, maka
kamu membawakan pameo ini ditanah
Israil: Mojang makan buah anggur
mentah, dan gigi anak mendjadi ngilu.
3 Demi Aku hidup - itulah firman Tuhan
Jahwe - tak akan ada lagi padamu
seseorang jang membawakan pameo itu
di Israil.
4 Sungguh2, segala sesuatu jang
bernjawa mendjadi milikKu; seperti
njawa ajah demikianpun njawa anak,
milikKulah itu. Siapa jang berdosa, dia
akan mati djuga.
5 Sekiranja seorang djudjur
melaksanakan hukum dan kedjudjuran,
6 tidak bersantap dipegunungan dan
tidak mengarahkan matanja kepada
berhala2 keluarga Israil dan tidak
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menadjiskan isteri sesamanja dan tidak
menghampiri wanita jang haid,
7 tidak merundung seorang djuapun,
mengembalikan gadaian, tidak
merampok, memberi jang lapar rotinja,
menudungi jang telandjang dengan
pakaiannja,
8 tidak memindjamkan dengan
tambahan dan tidak makan riba,
memalingkan tangannja dari kelaliman,
memutuskan hukum dengan benar
antara seorang dengan seorang,
9 berdjalan menurut ketetapanKu,
menepati hukumKu untuk berbuat benar,
djudjurlah orang itu dan pastilah ia akan
hidup - itulah firman Tuhan Jahwe.
10 Sekiranja dia itu memperanakkan
anak penjamun dan penumpah darah,
jang berdosa sedemikian itu,
11 padahal dia sendiri tidak berbuat
demikian; tetapi anaknja itu bersantap
di pegunungan, menadjiskan isteri
sesamanja,
12 merundung jang papa dan jang
miskin, merampok, tidak mengembalikan
gadaian, mengarahkan matanja kepada
berhala2 dan berbuat ngeri,
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dengan tambahan
dan makan riba, anak itu tentu takkan
hidup; karena ia memperbuat segala
kengerian itu, maka pastilah ia akan
mati dan ia kena darahnja sendiri.
14 Tetapi sekiranja dia itu
memperanakkan seorang anak
jang melihat segala dosa jang diperbuat
ajahnja itu, jang melihat itu tapi tidak
berbuat demikian,
15 jang tidak bersantap dipegunungan,
tidak mengarahkan matanja kepada
berhala2 keluarga Israil, tidak
menadjiskan isteri sesamanja,
16 tidak merundung seseorang, tidak
menggadai dan tidak merampok,
memberi jang lapar rotinja, menudungi
jang telandjang dengan pakaiannja,
17 memalingkan tangannja dari
kelaliman, tidak memindjamkan dengan
tambahan, tidak makan riba, menepati
hukumKu dan berdjalan menuruti
ketetapanKu, dia itu tak akan mati
karena kesalahan ajahnja, melainkan
pastilah ia akan hidup.
18 Akan tetapi ajahnja, oleh karena ia
melakukan penindasan dan merampok
dan tidak berbuat baik di-tengah2
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umatKu, tentu akan mati karena
kesalahannja itu.
19 Namun demikian kamu berkata:
Mengapa gerangan anak itu tidak
menanggung kesalahan ajahnja? Tapi
anak itu toh berbuat adil dan djudjur
serta menepati segala ketetapanKu dan
melakukannja, makanja ia pasti akan
hidup.
20 Orang jang berdosalah akan mati;
anak tidak menanggung kesalahan ajah
dan ajah tidak menanggung kesalahan
anak. Orang jang djudjur, djudjurlah ia
bagi dirinja sendiri dan si djahat, djahat
bagi dirinja sendiri.
21 Tetapi sekiranja si djahat berbalik
dari segala dosanja jang diperbuatnja
dan lalu menepati segala ketetapanKu
serta berbuat adil dan djudjur, ia pasti
akan hidup dan tidak akan mati.
22 Segala kesalahan jang diperbuatnja
tidak akan diingat, melainkan ia
akan hidup karena kedjudjuran jang
diperbuatnja itu.
23 Berkenankah Aku akan kematian si
djahat - itulah firman Jahwe - bukankah
(Aku berkenan), agar ia berbalik dari
djalan2nja dan lalu hidup?
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sidjudjur berbalik dari
kedjudjurannja dan lalu berbuat
lalim dengan berbuat sesuai dengan
segenap kengerian jang diperbuat si
djahat, adakah ia akan hidup? Segenap
kedjudjurannja tidak akan diingat.
Karena ketjederaan dan dosa jang
dilakukannja ia akan mati.
25 Maka kamu berkata: Djalan Tuhan
tidaklah lempang! Tapi hendaklah kamu
mendengar, hai keluarga Israil. DjalanKu
tidakkah lempang? Bukan djalanmukah
jang tidak lempang?
26 Sekiranja si djudjur berbalik dari
kedjudjurannja dan lalu berbuat lalim
dan mati karenanja, maka matilah
ia karenanja kelaliman jang telah
diperbuatnja itu.
27 Tapi sekiranja si djahat berbalik dari
kedjahatannja jang diperbuatnja dan lalu
berbuat adil dan djudjur, maka patutlah
ia hidup.
28 Ia kan sudah insaf dan berbalik dari
segala kesalahannja jang diperbuatnja,
maka pastilah ia akan hidup dan takkan
mati.
29 Namun keluarga Israil berkata:
Djalan Tuhan tidaklah lempang!
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DjalanKukah tidak lempang, hai keluarga
Israil? Bukan djalanmukah jang tidak
lempang?
30 Maka itu Aku akan mengadili masing2
orang sekadar tingkah-lakunja, hai
keluarga Israil - itulah firman Tuhan
Jahwe. - Berbaliklah dan kembalilah dari
segenap kesalahanmu, maka tidak ada
lagi padamu alasan untuk bersalah.
31 Buangkanlah daripadamu segala
kesalahanmu jang kamu lakukan
dan buatkanlah hati jang baru serta
semangat jang baru. Mengapa gerangan
kamu mau mati, hai keluarga Israil?
32 Aku kan tidak berkenan pada
kematian orang jang akan mati - itulah
firman Tuhan Jahwe. - Berbaliklah, maka
kamu akan hidup!
1 "Adapun engkau, angkatlah
ratapan tentang para pangeran
Israil.
2 Hendaklah kaukatakan: Apakah
gerangan ibumu? Singa betina ditengah2 singa2. Berbaringlah ia
di-tengah2 anak2 singa, anak2nja
dibesarkannja.
3 Satu dari anak2nja di-andjung2nja
agar ia mendjadi singa jang muda.
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Ia diadjar olehnja untuk men-tjabik2
mangsa manusialah jang dimakan
olehnja.
4 Tetapi bangsa2 dikerahkan
terhadapnja dan dalam pelubangnja
ia ditangkap. Dengan susuh ia dibawa
kenegeri Mesir.
5 (Ibunja) melihat harapannja
lenjap, lenjaplah keinginannja. Ia lalu
mengambil satu dari anak2nja lagi,
membuatnja mendjadi singa jang muda.
6 Di-tengah2 singa2 ia bergerak serta
mendjadi singa jang muda. Ia diadjar
olehnja untuk men-tjabik2 mangsa,
manusialah jang dimakan olehnja.
7 Ia mengumpulkan (mangsa) dalam
bumbungnja serta menggemparkan
kawanan. Negeri dan segenap
penghuninja terperandjat karena
raungnja jang hebat.
8 Tetapi bangsa2 menjergap dia
dari wilajah2 dikeliling; Mereka
membentangkan lapunnja atasnja dan ia
ditangkap pelubang mereka.
9 Ia ditaruh dalam pasungan bersusuh
lalu diangkut keradja Babel; ia
didjebloskan dalam benteng, sehingga
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suaranja tidak kedengaran lagi
dipegunungan Israil.
10 Ibumu bagaikan pokok anggur
berbuah penuh sebab ditanam dekat
pada air. Buah serta sulurnja berlimpah
karena air jang banjak.
11 Dahan bergaja ada padanja, baik
untuk tongkat penguasa; mendjulanglah
perawakannja di-tengah2 dahan jang
rimbun; nampaklah ia karena tingginja,
karena banjak daunnja.
12 Tetapi dengan amarah ia lalu
dirunggas serta ditjampakkan ketanah;
buahnja dikeringkan angin timur dan
ia ditjabut; dahan bergaja mendjadi
kering, lalu dimakan oleh api.
13 Ia lalu dipindahkan kegurun, ketanah
tandus lagi kersang.
14 Api telah keluar dari batangnja
jang memakan ranting2 serta buahnja.
Dahan bergaja tak akan ada lagi padanja
ataupun tongkat berkuasa." Ratapanlah
ini; dipakai sebagai lagu ratap.
1 Dalam tahun ketudjuh, tanggal
sepuluh bulan kelima, maka
beberapa orang dari kaum tua2 Israil
datang menanjai Jahwe dan duduk
dihadapanku.
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sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
3 "Anak-manusia, berbitjaralah kepada
kaum tua2 Israil dan hendaklah
kaukatakan kepada mereka:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Datangkah kamu untuk menanjai Aku?
Demi Aku hidup Aku tidak membiarkan
Aku ditanjai oleh kamu - itulah firman
Tuhan Jahwe.
4 Adakah engkau hendak mengadili
mereka? Hendakkah engkau mengadili,
hai anak-manusia? Beritahulah mereka
kengerian2 nenek-mojangnja.
5 Hendaklah kaukatakan kepada
mereka: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Pada hari Aku memilih Israil
dan mengangkat tanganKu demi untuk
keturunan keluarga Jakub, maka
Kuberitahu mereka dinegeri Mesir;
Aku mengangkat tanganKu demi untuk
mereka seraja berkata: Akulah Jahwe
Allahmu.
6 Pada hari itu Kuangkat tanganKu
demi untuk mereka (dan bersumpah)
untuk menghantarkan mereka keluar
dari negeri Mesir menudju kenegeri jang
telah Kuuntukkan bagi mereka, tempat
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mengalirlah susu dan madu, kebanggaan
dari segala negeri.
7 Aku berkata kepada mereka:
Hendaklah kamu masing2 membuang
kenadjisan dan djangan mentjemarkan
dirimu dengan berhala2 Mesir. Akulah
Jahwe Allahmu!
8 Akan tetapi mereka mendurhakai Aku
dan tidak mendengarkan Daku. Mereka
masing2 tidak membuang kenadjisan
jang disukainja dan berhala2 Mesir tidak
mereka tinggalkan. Maka Aku berminat
mentjurahkan amarahKu atas mereka
dan menggenapi murkaKu pada mereka
dinegeri Mesir.
9 Tapi Aku berbuat (lain) demi untuk
namaKu, agar namaKu djangan
ditjemarkan dihadapan sekalian bangsa
di-tengah2 mana mereka tinggal dan
jang telah Kuberitahu, bahwa Aku mau
menghantar mereka keluar dari negeri
Mesir dihadapan matanja.
10 Mereka lalu Kuhantar keluar dari
negeri Mesir dan Kubawa kepadang
gurun.
11 Mereka Kuanugerahi ketetapanKu
dan Kuberitahu hukumKu, jang harus
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diperbuat manusia maka ia hidup
karenanja.
12 Aku djuga menganugerahkan hari
SabatKu kepada mereka mendjadi
tanda antara Aku dengan mereka, agar
mereka ketahui, bahwa Aku, Jahwe, jang
menjutjikan mereka.
13 Akan tetapi keluarga Israil
mendurhakai Aku dipadang gurun
dengan tidak berdjalan menurut
ketetapanKu dan dengan menolak
hukumKu, jang harus diperbuat
manusia, maka ia hidup karenanja,
dan hari SabatKu sangat ditjemarkan
mereka. Maka Aku berminat untuk
mentjurahkan amarahKu atas mereka
digurun hendak melenjapkan mereka.
14 Tapi Aku berbuat (lain) demi
untuk namaKu, agar namaKu djangan
ditjemarkan dihadapan bangsa2,
dihadapan mata siapa telah Kuhantarkan
mereka keluar.
15 Akupun telah mengangkat tanganKu
terhadap mereka, bahwa Aku tidak akan
memasukkan mereka kedalam negeri
jang hendak Kuanugerahkan kepada
mereka, tempat mengalirlah susu dan
madu, kebanggaan segala negeri,
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karena mereka telah menolak
hukumKu dan tidak berdjalan menurut
ketetapanKu dan mentjemarkan hari
SabatKu; sebab hati mereka menuruti
berhala2nja.
17 Namun demikian mataKu
mengasihani mereka, sehingga
mereka tidak Kubinasakan dan tidak
Kubasmi dipadang gurun.
18 Kepada anak2 mereka digurun
Kukatakan: Djangan berdjalan menurut
penetapan nenek-mojangmu; adatistiadatnja djangan tepati, dan djangan
tjemarkan dirimu dengan berhalanja.
19 Akulah Jahwe, Allahmu; berdjalanlah
menurut ketetapanKu dan tepatilah
hukumKu dengan melaksanakannja.
20 Sutjikanlah hari SabatKu, agar itu
mendjadi tanda antara Aku dengan
kamu, supaja diketahuilah, bahwa Aku,
Jahwe, Allahmu.
21 Akan tetapi anak2 mereka
mendurhakai Aku dan tidak
berdjalan menuruti ketetapanKu
dan hukumKu tidak mereka tepati
dengan melaksanakannja, sebagaimana
jang harus diperbuat manusia, maka ia
hidup karenanja; hari SabatKu mereka
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tjemarkan. Maka Aku berminat untuk
metjurahkan amarahKu atas mereka
dan menggenapi murkaKu pada mereka
dipadang gurun.
22 Tetapi Aku mentjegahkan tanganKu
dan berbuat (lain) demi untuk namaKu,
agar namaKu djangan ditjemarkan
dihadapan bangsa2, dihadapan mata
siapa mereka telah Kuhantarkan keluar.
23 Lalu sekali lagi Kuangkat tanganKu
terhadap mereka digurun untuk
mentjerai-beraikan mereka diantara
segala bangsa dan menjerak mereka di
sekalian negeri,
24 oleh karena hukumKu tidak mereka
perbuat dan ketetapanKu mereka tolak
dan hari SabatKu ditjemarkannja;
mata mereka menuruti berhala2
nenek-mojangnja.
25 Maka Akupun memberi mereka
ketetapan jang tidak baik dan hukum
dengan mana mereka tidak dapat hidup.
26 Dengan sumbangan mereka
sendiri Kutjemarkan mereka, karena
Kuidjinkan mereka mengurbankan
segala anak sulungnja sehingga
mereka Kubingungkan, agar mereka
mengetahui, bahwa Akulah Jahwe.
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itu berbitjaralah dengan
keluarga Israil, hai anak-manusia, dan
katakanlah kepada mereka: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Lagi nenekmojangmu memfitnah Aku jakni dengan
mentjedera Aku.
28 Namun mereka telah Kubawa
kenegeri jang telah Kupersumpahkan
akan Kuanugerahkan kepada mereka.
Mereka telah melihat segala matjam
bukit jang tinggi, segala djenis
pohon jang rimbun disitu, lalu
mereka mempersembahkan disana
persembahannja dan mengundjukkan
kurban penantang dan menaruh
disitu wangi2an jang memadakan dan
menuangkan kurban tuangannja.
29 Maka Aku berkata kepada mereka:
Apa gerangan bukit angkar jang kamu
datangi itu? - Hingga dewasa ini (tempat
itu) disebut: Bama. 30 Maka itu katakanlah kepada keluarga
Israil: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Menurut tatatjara nenekmojangmukah kamu mentjemarkan
dirimu serta membuntuti kenadjisan
mereka?
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kan mengundjukkan
sumbangan2mu dan membuat anak2mu
melintasi api; kamu kan mentjemarkan
dirimu dengan berhala2mu sampai
dewasa ini. Dan Aku kiranja membiarkan
diriKu ditanjai oleh kamu, hai keluarga
Israil? Demi Aku hidup - itulah firman
Tuhan Jahwe - Aku tidak membiarkan
diriKu ditanjai oleh kamu!"
32 "Adapun angan2 jang kamu
bajang2kan ini takkan djadi, jakni:
Marilah kita mendjadi seperti bangsa2
lain, seperti marga2 negeri2 jang lain
dengan bergilirbakti kepada kaju dan
batu.
33 Demi Aku hidup - itulah firman
Tuhan Jahwe - Aku akan meradjai kamu
dengan tangan kuat, lengan terentang
dan amarah tertumpah.
34 Aku akan menghantar kamu keluar
dari kaum2 dan menghimpunkan kamu
dari negeri2, tempat kamu tertjeraiberai, dengan tangan kuat, lengan
terentang dan amarah tertumpah.
35 Aku akan membawa kamu kegurun
kaum2 dan disitu Aku akan beperkara
denganmu ber-hadap2an.
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Aku telah beperkara
dengan nenek-mojangmu digurun negeri
Mesir, demikianpun Aku akan beperkara
dengan kamu - itulah firman Tuhan
Jahwe 37 Aku akan membuat kamu berdjalan
dibawah tongkat (gembala) dan
memasukkan kamu kedalam ikatan2
perdjandjian.
38 Aku akan memisahkan dari kamu
para pemberontak, jang bersalah
terhadap Aku; Aku menghantar mereka
keluar dari negeri2, tempat mereka
merantau, tapi mereka tidak akan
sampai ditanah Israil. Maka ketahuilah
kamu, bahwa Aku Jahwe".
39 "Adapun kamu, hai keluarga Israil
- demikianlah Tuhan Jahwe berkata masing2 hendaknja mengikuti berhalanja
dan berbakti kepadanja, tapi sesudahnja
tidak akan ada lagi diantara kamu
seseorang jang tidak mendengarkan
Daku ataupun mentjemarkan namaKu
jang kudus dengan sumbangan2mu
serta segala berhalamu.
40 Sebab diatas gunungKu jang sutji
dan diatas gunung2 Israil jang tinggi
- itulah firman Tuhan Jahwe - seluruh
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keluarga Israil akan berbakti kepadaKu,
semua jang ada dinegeri itu; disitu Aku
akan berkenan serta mengindahkan
sumbangan baktimu jang paling baik
dari pengundjukanmu dan segala
persembahan sutjimu.
41 Laksana harum2an jang memadakan
kamu akan Kuperkenankan, apabila
kamu telah Kuhantar keluar dari sekalian
kaum dan Kuhimpun dari segala negeri,
tempat kamu tertjerai-berai. Maka Aku
akan dihormati oleh kamu dihadapan
sekalian bangsa.
42 Lalu ketahuilah kamu, bahwa Aku
Jahwe, jaitu pabila aku telah membawa
kamu ketanah Israil, kenegeri jang telah
Kupersumpahkan untuk Kuanugerahkan
kepada nenek-mojangmu.
43 Disitu kamu akan ingat akan segala
tingkah lakumu dan segala perbuatanmu
dengan mana kamu tjemarkan dirimu,
lalu merasa muak kepada dirimu sendiri
karena segala kedjahatan jang kamu
perbuat.
44 Maka ketahuilah kamu, bahwa
Aku Jahwe, jaitu pabila Aku bertindak
demi untuk namaKu dan tidak sekedar
tingkah-lakumu jang djahat serta

Yehezkiel 20.45–21.1

88

perbuatanmu jang buruk, hai keluarga
Israil" - itulah firman Tuhan Jahwe. 45 (21-1) Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
46 (21-2) "Anak-manusia arahkanlah
mukamu kekanan; bertuturlah menudju
keselatan, bernubuatlah lawan hutan
Tanah Selatan.
47 (21-3) Hendaklah kaukatakan
kepada hutan Tanah Selatan: Dengarlah
sabda Jahwe: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Se-sungguh2nja, Aku hendak
menjalakan api didalammu untuk
memakan didalam dirimu segala pohon,
baik jang hidjau maupun jang ringkai;
pidjar njala itu takkan padam; segala
muka terhangus, dari selatan hingga
keutara.
48 (21-4) Maka semua manusia akan
mengerti, bahwa Aku, Jahwe, memasang
itu dan itu takkan padam".
49 (21-5) Lalu kataku: "Aduh Tuhan
Jahwe, mereka berkata kepadaku: Itulah
dia, jang mengutjapkan perumpamaan
sadja!"
1 (21-6) Maka sabda Jahwe ini
disampaikan kepadaku:
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"Anak-manusia, arahkanlah
mukamu menudju ke Jerusjalem
dan bertuturlah perihal tempat sutji
(mereka); bernubuatlah perihal tanah
Israil.
3 (21-8) Hendaklah kaukatakan kepada
tanah Israil: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Lihatlah, Aku ini jang melawan
dikau; pedangKu akan Kuhunus dan
lalu Kutumpas daripadamu si djudjur
maupun si djahat
4 (21-9) Djustru untuk menumpas
daripadamu si djudjur maupun si djahat,
pedangKu akan keluar dari sarungnja,
lawan segala insan, dari Tanah Selatan
hingga ke utara.
5 (21-10) Lalu segenap insan akan
mengetahui, bahwa Akulah, Jahwe jang
menghunus pedangKu jang takkan
masuk kembali.
6 (21-11) Adapun engkau, anakmanusia, merintilah dihadapan mereka
dengan remuk dan pedih hati.
7 (21-12) Dan djikalau mereka lalu
bertanja: Mengapa engkau merintih,
hendaklah kaudjawab: Karena kabar
jang sampai semua hantjur-luluh hatinja
dan semua tawar hati dan semua djatuh
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semangatnja dan semua berlarut hati.
Lihatlah, itu sampai, demikian djadinja
betul" - itulah firman Tuhan Jahwe. 8 (21-13) Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
9 (21-14) "Anak-manusia,
bernubuatlah; hendaklah kaukatakan:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Pedang! hai pedang!
10 (21-15) Diasahlah itu lagi digosok;
untuk menjembelih itu diasah, untuk
ber-kilat2 itu digosok.
11 (21-16) Diserahkan itu untuk
digosok agar dipegang tangan; itulah
pedang jang diasah lagi digosok untuk
diserahkan ketangan si pembunuh.
12 (21-17) Mendjeritlah dan
mengaduhlah, hai anak-manusia,
sebab bagi umatKu itu teruntukkan,
bagi segenap pangeran Israil, jang
diserahkan kepada pedang bersama
dengan umatKu. Maka itu tepuklah
pahamu,
13 (21-18) oleh karena terbuktilah
sudah. Dan apa gerangan akan terdjadi,
pabila tongkat penghina tidak ada? itulah firman Tuhan Jahwe.
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Adapun engkau, hai anakmanusia, bernubuatlah dan bertepuk
tanganlah. Pedang itu berlipat ganda,
dua, tiga kali; pedang penembuslah
itu, pedang penembus jang besar, jang
mengitari mereka,
15 (21-20) agar hati mendjadi tawar,
dan banjaklah orang jang tewas. Pada
semua pintugerbang Aku menaruh
pedang pembantai; jah, itu dibuat untuk
berkilat diasah untuk menjembelih.
16 (21-21) Hendaklah tadjam kekanan
lagi kekiri, kemana sadja matamu
berbalik.
17 (21-22) Akupun akan bertepuk
tangan, dan amarahKu akan
Kutenangkan. Aku, Jahwe, sudah
bersabda!"
18 (21-23) Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
19 (21-24) "Adapun engkau, hai
anak-manusia, bukanlah dua djalan,
agar datanglah pedang radja Babel,
jang kedua2nja keluar dari negeri jang
sama. Ukirlah petundjuk djalan; pada
permulaan djalan jang menudju kekota
ukirlah itu.
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Bukakanlah djalan, agar
pedang itu sampai ke Rabat bani 'Amon
dan ke Juda, terhadap Jerusjalem jang
berbenteng.
21 (21-26) Sebab radja Babel berdiri
dipersimpangan djalan, pada permulaan
kedua djalan itu untuk membuang undi.
Ia telah mengotjok anak2 panah, sudah
menanjai Terafim dan memeriksa limpa.
22 (21-27) Ditangan kanannja undi
Jerusjalem untuk menaruh alat gempur
terhadap pintu masuknja, untuk
memberi perintah pembunuhan dan
mengangkat pekik perdjuangan; untuk
menaruh alat gempur terhadap pintu
gerbang, memasang perkubuan dan
membangun tembok.
23 (21-28) Hal2 jang sedemikian
memang hobatan jang tidak berguna
menurut pandangan mereka jang ada
sumpah-setia padanja. Tetapi Dialah
jang mengingatkan kesalahan, agar
(mereka) ditawan.
24 (21-29) Maka itu, demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Oleh karena
kamu mengingatkan kesalahanmu
dengan menjingkapkan kedjahatanmu
dan memperlihatkan dosa2mu dengan
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segala perbuatanmu, oleh karena kamu
mengingatkan (kesemuanja itu), maka
kamu akan ditangkap dengan tapak
tangan.
25 (21-30) Adapun engkau, hai
pendjahat jang hina, pangeran Israil
jang harinja sudah sampai pada saat
kesalahan genap,
26 (21-31) - demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Tjabutlah bulanghulu,
angkatlah mahkota! Ini bukan ini!
Jang rendah ditinggikan, jang tinggi
direndahkan!
27 (21-32) Puing, puing, puing! itulah
jang akan Kubuat. Jang sedemikian itu
belum pernah ada, sampai datanglah dia
jang berhak, dia akan Kuberi.
28 (21-33) "Adapun engkau, hai
anak-manusia, bernubuatlah. Hendaklah
kaukatakan: Demikianlah Tuhan
Jahwe berkata perihal bani 'Amon dan
penghinaannja. Hendaklah kaukatakan:
Pedang, hai pedang jang terhunus
untuk menjembelih, jang digosok untuk
membinasakan, untuk ber-kilat2 29 (21-34) sedangkan engkau mendapat
penglihatan jang hampa dan tenungan
jang bohong - dan menimpakan
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(kilatnja) pada tengkuk orang djahat
jang hina, jang harinja sudah sampai
pada saat kesalahan genap.
30 (21-35) Kembalikanlah (pedangmu)
kedalam sarungnja. Ditempat engkau
ditjiptakan, dinegeri asalmu akan
Kuadili.
31 (21-36) Akan Kutumpahkan gusarKu
atasmu, akan Kuhembuskan amarahKu
kepadamu dan Kuserahkan kedalam
tangan orang galak, jang pandai dalam
hal pembinasaan.
32 (21-37) Engkau mendjadi makanan
api, darahmu mengalir di-tengah2
negeri, tidaklah engkau teringat lagi.
Sebab Aku, Jahwe, sudah bersabda!"
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Adapun engkau, hai anak-manusia,
mengadilikah engkau? Mengadilikah
engkau kota berdarah? Beritahukanlah
kepadanja segala kengeriannja.
3 Hendaklah kaukatakan: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: (Wahai) kota jang
menumpah darah di-tengah2nja, agar
waktunja sampai; kota jang membuat
berhala, dengan mana ia mentjemarkan
dirinja.

22

Yehezkiel 22.4–10
4 Karena

95

darah jang kautumpahkan
engkau bersalah dan dengan berhala
jang kaubuat itu engkau mentjemarkan
dirimu. Engkau mendekatkan hari2mu
dan engkau sampai kepada achir
tahun2mu. Maka itu engkau Kubuat
mendjadi pokok penghinaan bangsa2
dan djengekan sekalian negeri.
5 Entah dekat entah djauh, mereka
mendjengeki engkau jang bernama
tjemar, jang sangat kebingungan.
6 Sesungguhnja, pangeran2 Israil
masing2 untuk dirinja sibuk padamu
untuk menumpah darah.
7 Padamu bapak dan ibu
dipermudahkan, perantau di-tengah2mu
ditindas, piatu dan djanda padamu
dirundung.
8 Apa jang sutji bagiKu kauhinakan dan
hari SabatKu kautjemarkan.
9 Padamu terdapatlah orang pengumpat
untuk menumpah darah. Orang
bersantap padamu dipegunungan, jang
kedji diperbuat di-tengah2mu.
10 Kemaluan ajah disingkapkan
padamu, jang nadjis karena haid
diperkosa.

Yehezkiel 22.11– 16
11 Jang
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satu berbuat ngeri dengan isteri
sesamanja dan jang lain mentjemarkan
mentuanja dengan kedji dan jang lain
lagi memperkosa padamu saudarinja,
anak ajahnja.
12 Padamu orang menerima suap
untuk menumpah darah; kauterima
tambahan dan makan riba; dengan
penindasan kaurugikan sesamamu, tapi
Aku kaulupakan - itulah firman Tuhan
Jahwe.
13 Tapi dengan sesungguhnja, Aku akan
bertepuk tangan karena keuntungan
jang kaukedjar dan karena darah jang
ada di-tengah2mu.
14 Adakah hatimu akan bertahan dan
tanganmu tetap kukuh-kuat pada
hari Aku akan bertindak terhadapmu?
Aku, Jahwe, sudah bersabda dan akan
Kuperbuat pula!
15 Engkau akan Kutjerai-beraikan
diantara sekalian bangsa dan Kuserakkan
disegala negeri dan Kuhapus kenadjisan
daripadamu.
16 Aku akan ditjemarkan olehmu
dihadapan sekalian bangsa. Maka
ketahuilah engkau, bahwa Aku Jahwe."

Yehezkiel 22.17– 23
17 Maka
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sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
18 "Anak-manusia: Keluarga Israil
bagiKu bagaikan terak, semuanja
perunggu, timah, besi dan timah hitam
didalam perapian; terak perak sadjalah
mereka itu.
19 Maka itu, demikianlah Tuhan Jahwe
berkata, oleh karena kamu semua
mendjadi terak, maka kamu akan
Kukumpulkan di-tengah2 Jerusjalem.
20 (Sebagaimana) perak dan perunggu,
besi, timah dan timah hitam dihimpunkan
didalam perapian untuk dihembuskan
api diatasnja sampai melebur semua,
demikianpun kamu akan Kukumpulkan
dalam murka dan amarahKu dan Kutaruh
disitu lalu Kulebur.
21 Aku akan mengumpulkan kamu, lalu
menghembuskan api berangKu atasmu,
sehingga kamu melebur didalamnja.
22 Sebagaimana perak dilebur dalam
perapian, demikianpun (kamu) akan
dilebur didalam (Jerusjalem). Maka
ketahuilah kamu, bahwa Aku, Jahwe,
mentjurahkan amarahKu atas kamu".
23 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:

Yehezkiel 22.24– 29
24 "Anak-manusia
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katakanlah
kepadanja: Negeri jang tidak tahirlah
engkau, jang tidak disirami pada hari
hudjan, pada hari kegusaran.
25 Pangeran2nja laksana singa jang
meraung didalamnja dan men-tjabik2
mangsanja, melulur orang, merampok
harta dan benda dan membanjakkan
djanda di-tengah2nja.
26 Para imamnja memperkosa TauratKu,
mentjemarkan jang sutji, tidak
membedakan jang halal dan jang
haram; jang nadjis dan jang tahir tidak
diadjarkannja, mereka memalingkan
matanja dari hari SabatKu dan Aku
ditjemarkan di-tengah2 mereka.
27 Para pangeran didalamnja laksana
seekor zib jang men-tjabik2 mangsanja
dan menumpah darah serta melulur
orang untuk mengedjar keuntungan.
28 Para nabinja melaburnja dengan
kapur, pelihat pembohong, tukang
tenung jang dusta, jang mengatakan:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata,
padahal Jahwe tidak bersabda.
29 Kaum negeri melakukan penindasan
dan perampokan; jang miskin dan

Yehezkiel 22.30–23.4
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jang papa dirundungnja dan perantau
ditindasnja dengan se-wenang2nja.
30 Aku telah mentjari diantara mereka
seseorang jang membangun tembok dan
berdiri diterobosan dihadapanKu demi
untuk negeri, agar djangan Kubinasakan,
tapi tidak Kudapati.
31 Maka itu Kutjurahkan atas mereka
kegusaranKu dengan api keberanganKu
untuk Kubasmi. Tingkah-lakunja Kutaruh
atas kepala mereka sendiri" - itulah
firman Tuhan Jahwe. 1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia: Sekali peristiwa ada
dua wanita, puteri ibu jang satu.
3 Mereka berdjinah di Mesir; sedjak
masamudanja mereka berdjinah. Disitu
buah-dadanja di-raba2, susu2 dara
mereka di-djamah2.
4 Dan inilah namanja: Jang tua Ohola,
dan adiknja: Oholiba. Kedua2nja
mendjadi milikKu dan melahirkan
putera dan puteri. Nama mereka ialah:
Ohola jaitu Sjomron dan Oholiba jaitu
Jerusjalem.
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berdjinah, sekalipun
bawahanKu. Ia menghasratkan
kendak2nja, Asjur, tetangga(nja),
6 jang berpakaian merah-ungu, adipati
dan wali negeri, jang semua pemuda
permai dan penunggang kuda.
7 Dengan mereka itu ia berbuat djinah
- semua orang pilihan bani Asjur
dengan semua jang dihasratkannja;
ia menadjiskan dirinja dengan segala
berhala mereka.
8 Tapi djuga djinahnja dengan orang
Mesir tidak ditinggalkannja - sebab
mereka bertjampur dengan dia dimasa
mudanja dan mereka men-djamah2
susu daranja dan melampiaskan
nafsuberahinja dengan dia.
9 Maka itu ia telah Kuserahkan kedalam
tangan kendak2nja, kedalam tangan
bani Asjur, jang dihasratkannja.
10 Mereka itu menjingkapkan
ketelandjangannja, mengambil
putera-puterinja, jang lalu dibunuh
mereka dengan pedang, sehingga ia
mendapat nama pada kaum wanita;
mereka itu mengenakan hukuman
padanja.

Yehezkiel 23.11– 17
11 Itu
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dilihat adiknja, Oholiba, namun
ia lebih gasang daripada dia dan lebih
berdjinah daripada kakaknja.
12 Bani Asjur dihasratkannja, adipati
dan wali negeri, tetangga(nja), jang
berpakaian bagus, penunggang, semua
pemuda permai.
13 Aku melihat dia nadjis adanja, bahwa
kelakuan ke-dua2nja satu dan sama
djua.
14 Ia menambah djinahnja. Setelah
ia melihat lelaki terukir pada dinding,
gambaran orang2 Chaldai, terukir pada
sedelinggam,
15 jang bersabukkan tjawat pada
pinggangnja serta serban jang lebar atas
kepalanja, semua kelihatannja seperti
djedjenang jang berupa bani Babel jang
berasal dari negeri Chaldai,
16 maka ia menghasratkan mereka,
setelah dilihat matanja. Ia mengutus
pesuruh kepada mereka, kenegeri
Chaldai.
17 Lalu bani Babel datang kepadanja
untuk bertjampur dengannja. Ia
dinadjiskan mereka dengan djinahnja,
tapi setelah dinadjiskan ia membelakangi
mereka.

Yehezkiel 23.18– 24
18 Ia
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menjingkapkan djinahnja dan
menjingkapkan ketelandjangannja,
maka ia Kubelakangi, sebagaimana
kakaknja dibelakangi olehKu.
19 Ia membanjakkan djinahnja dengan
ingat akan masamudanja, ketika ia
berdjinah dinegeri Mesir
20 dan melampiaskan hasratnja dengan
pentjinta mereka, jang pelirnja seperti
pelir keledai dan jang pantjarannja
laksana pantjaran kuda djantan.
21 Engkau mentjari kekedjian dari
masamudamu, dari masa di Mesir
tempat orang me-raba2 buah-dadamu
dan men-djamah2 susu mudamu.
22 Maka itu, hai Ohobila, demikianlah
Tuhan Jahwe berkata, se-sungguh2nja,
kendak2mu jang kaubelakangi itu akan
Kuhasut kepadamu dan Kudatangkan
dari segala djurusan
23 bani Babel dan semua orang
Chaldai, dari Pekod, Sjoa' dan Koa', dan
segala bani Asjur sertanja, pemuda2
permai, adipati dan wali negeri semua,
djedjenang dan penunggang termasjhur
semua.
24 Mereka mendatangi dirimu dari
utara dengan kereta dan roda, dengan

Yehezkiel 23.25– 29
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himpunan suku2; djebang2, perisai
dan ketopong akan dipasang mereka
terhadapmu berkeliling. Pengadilan
Kutugaskan kepada mereka dan mereka
akan mengadili engkau menurut hukum2
mereka sendiri.
25 TjemburuanKu akan Kulepaskan
terhadapmu dan mereka akan
memperlakukan dikau dengan amarah;
hidung dan telingamu akan mereka
penggal dan jang tersisa daripadamu
akan rebah karena pedang. Putera dan
puterimu akan diambil mereka dan jang
tersisa daripadamu akan dimakan api.
26 Mereka akan melutjutkan pakaianmu
dan mengambil mata perhiasanmu.
27 Demikian Aku akan menghentikan
kelakuan kedjimu serta djinahmu sedjak
negeri Mesir, sehingga engkau tidak lagi
mengarahkan matamu kepada mereka
dan tidak ingat lagi akan Mesir.
28 Sebab demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Sesungguh2nja,
Aku menjerahkan dikau kedalam tangan
orang2 jang kaubentji, kedalam tangan
mereka jang telah kaubelakangi.
29 Dengan bentji engkau diperlakukan
mereka dan segenap hasil kerdjamu

Yehezkiel 23.30– 35
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diambilnja dan dengan telandjang
bulat engkau ditinggalkan mereka.
Dengan demikian disingkapkanlah
ketelandjanganmu jang gangsang,
kekedjian serta djinahmu.
30 Dan mereka berbuat begitu
denganmu, oleh karena dengan djinah
engkau membuntuti bangsa2, sebab
engkau nadjis karena berhala2 mereka.
31 Djalan kakakmu engkau tempuh,
maka pialanja Kutaruh didalam
tanganmu."
32 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Piala kakakmu akan kauminum, piala
jang dalam lagi lebar - engkau mendjadi
tertawaan dan pokok olok2an - jang
banjak isinja.
33 Engkau akan penuh kemabukan
dan perasaian. Piala kedahsjatan dan
kelenganganlah piala kakakmu Sjomron
34 Itu harus kauminum serta kaureguk,
beling2nja akan kaukungkang dan
buah-dadamu akan kaukojak. Sebab Aku
telah bersabda" - itulah firman Tuhan
Jahwe 35 "Maka itu - demikianlah Tuhan
Jahwe berkata - oleh karena engkau
melupakan Daku serta membuang Aku

Yehezkiel 23.36– 40
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dibelakangmu, maka engkau mesti
menanggung djuga kekedjian serta
djinahmu".
36 Jahwe lalu berkata kepadaku: "Anakmanusia, maukah engkau mengadili
Ohola dan Oholiba dan memberitahukan
mereka kengerian2nja?
37 Sebab mereka bersundal dan darah
melekat pada tangannja; dengan
berhala2nja mereka bersundal. Dan
anak2njapun, jang dilahirkan mereka
bagiKu, dibuatnja melintasi api bagi
mereka itu untuk dimakan.
38 Dan inipun diperbuat mereka
terhadapKu: Pada ketika itupun mereka
menadjiskan tempat sutjiKu dan hari
SabatKu mereka tjemarkan.
39 Sedang mereka menjembelih
anak2nja bagi berhala2 mereka,
merekapun pada hari jang sama
datang kepada tempat sutjiKu
untuk mentjemarkannja. Sungguh2,
demikianlah mereka berbuat didalam
RumahKu.
40 Lagi pula mereka menjuruh panggil
orang jang datang dari djauh, jang
diundang pesuruh, dan mereka
sesungguhnja datang djuga. Bagi

Yehezkiel 23.41– 46
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mereka itu engkau mandi dan memalit
matamu serta mengenakan perhiasan.
41 Duduklah engkau atas katil jang
indah dan didepannja disediakanlah
medja dan diatasnja engkau menaruh
dupa serta minjakKu.
42 Disitu suara chalaik ramai jang
tenang (kedengaran) karena banjaknja
lelaki, jang datang dari padang gurun.
Mereka memasang gelang-kana pada
pergelangan mereka dan mahkota
gemilang atas kepalanja.
43 Maka pikirKu: Ah, wanita terpakai
dalam djinah! Sekarangpun mereka
bersundal dengannja, dan dia....!
44 Orang datang kepadanja seperti
orang datang kepada pelatjur;
demikianpun orang datang kepada Ohola
dan Oholiba, wanita kedji itu.
45 Tetapi orang2 djudjur akan mengadili
mereka sebagaimana wanita sundal
diadili dan jang menumpah darah. Sebab
mereka itu sundal dan darah melekat
pada tangannja."
46 Maka demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Kerahkanlah terhadap mereka
himpunan rakjat untuk menjerahkannja

Yehezkiel 23.47–24.3
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kepada jang mendjerakan dan kepada
penggedoran.
47 Mereka akan diradjam oleh
himpunan rakjat dan di-potong2 dengan
pedangnja. Putera2 dan puteri2nja akan
dibunuh dan rumahnja dibakar.
48 Kekedjian akan Kusapu dari negeri.
Dengan demikian semua wanita
diperingatkan, agar djangan berbuat
menurut kekedjian kamu.
49 Kekedjianmu akan dipertanggungkan
kepada dirimu sendiri dan dosa dengan
berhalamu akan kamu pikul. Maka
ketahuilah kamu, bahwa Aku Tuhan
Jahwe!
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku dalam tahun sembilan,
bulan kesepuluh, tanggal sepuluh bulan.
2 "Anak-manusia, tjatatkanlah dengan
saksama tanggal hari ini. Tepat pada hari
ini radja Babel menjerbu Jerusjalem.
3 Bawakanlah perumpamaan kepada
bangsa degil itu. Hendaklah kaukatakan
kepada mereka: Demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Pasanglah, pasanglah
belanga, tuangkanlah djuga air
didalamnja.

24
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padanja potongan2
daging semua potongan jang baik, paha
dan bahu. Isilah dengan tulang2 pilihan.
5 Ambillah pilihan dari kawanan.
Onggokkanlah djuga kaju dibawahnja.
Buatlah itu mendidih dengan hebatnja,
sampai malahan tulang2 didalamnja
direbus."
6 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Tjelakalah kota jang berdarah
itu, belanga berkarat, jang karatnja tidak
dapat disapu daripadanja. Kosongkanlah
dia, potongan demi potongan, tanpa
membuang undi atasnja.
7 Sebab darahnja ada di-tengah2nja,
jang ditaruhnja pada padas telandjang
dan jang tidak ditjurahkannja ketanah
untuk ditutupi dengan debu.
8 Untuk menghebatkan marahKu,
untuk membalas dendam Aku menaruh
darahnja atas padas telandjang dengan
tidak menutupnja."
9 Maka itu, demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Tjelakalah kota berdarah itu!
Akupun akan membuat unggun besar!
10 Tambahkan kajunja, hidupkanlah
apinja, masaklah dagingnja, sediakanlah

Yehezkiel 24.11– 16
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rempah2; hendaknja tulang2nja
berpidjar.
11 Kosong itu akan Kutaruh atas bara2,
agar mendjadi panas, agar perunggunja
berpidjar dan kekotoran didalamnja
melebur lagi karatnja lenjap.
12 Tetapi banjaknja karat tidaklah hilang
daripadanja dengan api.
13 Kenadjisan kedjimu telah mau
Aku tahirkan, tetapi engkau tidak
membiarkan engkau ditahirkan dari
kenadjisanmu itu. Maka itu engkau tidak
dapat lagi mentahirkan dirimu, hingga
Kutenangkan amarahKu padamu.
14 Aku, Jahwe, sudah bersabda; itu
kesampaian. Aku akan bertindak dan
tidak membiarkan, tanpa kasihan atau
belaskasihan. Sekedar tingkah-laku dan
perbuatan2mu engkau akan diadili itulah firman Tuhan Jahwe".
15 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
16 "Anak-manusia, dengan sesungguh2nja Aku akan mengambil
daripadamu kegirangan matamu
dengan bala. Tapi engkau tidak boleh
meratap atau menangis dan tidak boleh
mentjutjurkan airmata.

Yehezkiel 24.17– 22
17 Berkeluh-kesahlah
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dengan diam2,
djangan berkabung atas orang mati;
kenakanlah tudung pada (kepalamu) dan
pasanglah kasut pada kakimu; djangan
menudung djenggotmu dan djangan
makan roti jang lazim".
18 Pagi2 aku berbitjara dengan
rakjat dan waktu hari petang isteriku
meninggal. Keesokan harinja aku
berbuat sebagaimana jang diperintahkan
kepadaku.
19 Rakjat lalu berkata kepadaku:
"Tidakkah kami kauberitahu apa artinja
bagi kami apa jang kauperbuat itu?"
20 Sahutku kepada mereka: "Sabda
Jahwe ini disampaikan kepadaku:
21 Katakanlah kepada keluarga
Israil: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Sungguh, Aku akan
mentjemarkan tempat sutjiKu,
kebanggaan gegabahmu; kesukaan
matamu dan perdambaan djiwamu.
Putera-puterimu jang kamu tinggalkan
itu akan rebah karena pedang.
22 Lalu kamu akan berbuat sebagaimana
aku berbuat; kamu tidak akan menudung
djenggotmu dan tidak akan makan roti
jang lazim;

Yehezkiel 24.23–25.2
23 tudung
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tetap atas kepalamu dan
kasut pada kakimu; kamu tidak akan
meratap atau menangis; kamu akan
bangar oleh karena kesalahanmu dan
mengeluh satu sama lain.
24 Jeheskiel mendjadi tanda bagimu.
Tepat sebagaimana ia telah berbuat,
demikianpun kamu akan berbuat. Dan
pabila itu kesampaian, maka ketahuilah
kamu, bahwa Aku Jahwe.
25 Adapun engkau, hai anak-manusia,
pada hari Aku mengambil daripada
mereka bentengnja, kesukaannja jang
gemilang dan kegirangan matanja dan
perdambaan djiwanja, putera-puterinja,
26 bukankah pada hari itu jang terlepas
akan tiba padamu dengan kabarnja?
27 Pada hari itulah mulutmu akan
dibuka bagi jang terlepas itu dan engkau
akan berbitjara dan tidak membisu lagi.
Engkau mendjadi tanda bagi mereka dan
mereka lalu akan mengetahui bahwa
Akulah Jahwe."
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, arahkanlah mukamu
menudju ke bani 'Amon dan bernubuatlah
tentang mereka.

25
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kaukatakan kepada bani
'Amon: Dengarkanlah sabda Jahwe:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Oleh karena engkau telah berkata:
Ha!, oleh karena tempat sutjiKu,
sebab ditjemarkan, oleh karena tanah
Israil, sebab telah dilengangkan, oleh
karena keluarga Juda, sebab telah pergi
kepembuangan,
4 maka Aku menjerahkan dikau
kepada orang2 timur mendjadi miliknja.
Mereka akan memasang perkemahan
terhadapmu serta menaruh kediamannja
terhadapmu. Mereka akan memakan
buah2anmu serta meminum air susumu.
5 Raba akan Kubuat mendjadi tanah
penggembalaan unta dan bani 'Amon
mendjadi peristirahatan domba. Maka
ketahuilah kamu, bahwa Aku Jahwe.
6 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Oleh karena engkau telah
bertepuk tangan dan meng-entak2kan
kaki serta bersukatjita seraja menghina
karena tanah Israil,
7 maka dengan se-sungguh2nja Aku
mengedangkan tanganKu kepada
engkau serta menjerahkan dikau kepada
gedoran sekalian bangsa dan menumpas

Yehezkiel 25.8–12
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engkau dari antara sekalian kaum serta
melenjapkan dikau dari antara segala
negeri. Engkau Kubinasakan. Maka
ketahuilah engkau, bahwa Aku Jahwe."
8 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Oleh karena Moab - dan Se'ir - telah
berkata: Lihatlah, Juda serupa sadja
dengan sekalian bangsa,
9 maka itu dengan se-sungguh2nja
Aku akan membuka pegunungan Moab,
sehingga ia tanpa kota, tanpa kota2nja,
dari udjung (jang satu hingga udjung
jang lain), jaitu kebanggaan negeri,
Bet-ha-Jesjimot, Ba'al-Me'on dan
Kirjataim.
10 Kepada orang timur ia Kuserahkan
mendjadi miliknja, sebagaimana halnja
dengan bani 'Amon, agar bani 'Amon
djangan teringat lagi diantara sekalian
bangsa.
11 Demikianpun Aku akan mengadakan
pengadilan pada Moab. Maka
diketahuilah bahwa Aku Jahwe."
12 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Oleh karena Edom menimpakan balas
dendam kepada Juda dan sangat
bersalah karena membalas dendam
kepada mereka,

Yehezkiel 25.13– 16
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itu - demikianlah Tuhan
Jahwe berkata - Aku mengedangkan
tanganKu kepada Edom dan menumpas
daripadanja manusia maupun hewan
lagi membuatnja mendjadi puing; dari
Teman hingga Dedan orang rebah karena
pedang.
14 Dendam kasematKu akan
Kutimpakan kepada Edom dengan
tangan umatKu Israil. Ia akan
memperlakukan Edom sekedar murka
dan amarahKu. Maka diketahuilah
mereka dendam kasematKu" - itulah
firman Tuhan Jahwe
15 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Oleh karena orang2 Felesjet bertindak
dengan dendam kasemat serta
membalas dendam dengan hati
menghina seraja bermaksud
merusakkannja dalam permusuhan
mereka jang abadi,
16 maka itu - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - dengan se-sungguh2nja
Aku akan mengedangkan tanganKu
lawan orang2 Felesjet serta menumpas
orang2 Keret dan membinasakan sisa
(penduduk) pantai laut.

Yehezkiel 25.17–26.5
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akan bertindak terhadap
mereka dengan dendam kasemat
jang hebat, dengan siksa pedih. Maka
diketahuilah mereka, bahwa Aku, Jahwe,
menimpakan dendam kasematKu kepada
mereka."
1 Dalam tahun kesebelas, tanggal
satu bulan, sabda Jahwe ini
disampaikan kepadaku:
2 "Anak-manusia, oleh karena Tyrus
telah berkata tentang Jerusjalem: Ha!
Ha!, sudah diruntuhkanlah pintugerbang
sekalian kaum itu, ia sudah beralih
kepadaku, terbasmilah kepenuhannja,
3 maka itu - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - se-sungguh2nja Aku melawan
dikau, hai Tyrus, banjak bangsa Kusuruh
naik terhadapmu, sebagaimana laut
menaikkan ombaknja.
4 Tembok Tyrus dirusakkan mereka
dan katelum2nja diruntuhkannja. Debu
Kusapu bersih daripadanja, dan ia
Kubuat mendjadi padas telandjang.
5 Di-tengah2 laut ia mendjadi
pendjemuran pukat2, sebab Aku sudah
bersabda - itulah firman Tuhan Jahwe. Ia
mendjadi gedoran sekalian bangsa.
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jang ada diladang
akan dibunuh dengan pedang. Maka
diketahuilah, bahwa Aku Jahwe".
7 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Se-sungguh2nja, Aku akan
mendatangkan lawan Tyrus dari sebelah
utara Nebukadnezar, radja Babel, radja
sekalian radja, dengan kuda, kereta
serta penunggang, pasukan dan rakjat
jang banjak.
8 Puteri2mu jang ada diladang
dibunuhnja dengan pedang. Ia menaruh
terhadapmu mertju serta memasang
perkubuan terhadapmu dan mendirikan
terhadapmu djebang
9 Tumbukan dari alat pengepungnja
ditimpakannja pada tembokmu,
katelum2mu dirobohkan oleh
peretas2nja.
10 Karena banjak kudanja, maka
engkau ditimbuni lebunja. Karena detar
perkudaan, roda dan kereta2nja, maka
tembokmu gementar, ketika ia memasuki
pintugerbangmu, sebagaimana kota
jang diterobos dimasuki.
11 Dengan kuku kuda2nja ia mengindjak2 djalan2mu, rakjatmu dibunuhnja
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dengan pedang dan tugu2 besarmu
ditjampakkannja ketanah
12 Didjarahlah harta-bendamu, barang
dagangmu digedori, tembok2mu
diruntuhkan, rumah2mu jang mewah
dirobohkan; batu2, kaju dan debumu
dilemparkan kedalam laut.
13 Dengan demikian keriuhan lagu2mu
Kuhentikan dan nada ketjapimu tidak
kedengaran lagi.
14 Aku membuat engkau mendjadi
padas telandjang, engkau mendjadi
pendjemuran pukat2. Engkau takkan
dibangun kembali, sebab Aku, Jahwe,
sudah bersabda". - Itulah firman Tuhan
Jahwe 15 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata
kepada Tyrus: "Mendengar derak
runtuhan dan keluhan orang2 berluka
serta pembunuhan jang berlangsung
di-tengah2mu, bukankah kepulauan lalu
gementar?
16 Maka turunlah dari tachtanja para
penghulu laut. Mereka menanggalkan
mantolnja dan melutjutkan pakaiannja
jang beraneka-warna. Lalu mereka
mengenakan pakaian perkabungan
serta duduk ditanah. Se-waktu2 mereka
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gemetar dan ber-tjengang2 karena
engkau.
17 Mereka mengangkat lagu ratap
atasmu sambil berkata kepadamu:
Bagaimana engkau binasa, lenjap dari
laut, hai kota terpudji, jang mendjadi
kuasa dilaut, ia sendiri serta para
penduduknja, jang menimbulkan
kekedjutan diseluruh benua.
18 Dan sekarang gemetarlah kepulauan
pada hari runtuhmu; terkedjutlah
kepulauan dilaut oleh karena
kesudahanmu.
19 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Apabila Aku membuat engkau
mendjadi kota terbasmi, seperti kota2
jang tidak ada penduduknja dan Kubuat
samudra purba menggenangi engkau
sehingga engkau ditutupi air jang
banjak,
20 maka Kuturunkan dikau bersama
dengan jang turun kekawah kepada
rakjat dari djaman sediakala. Engkau
Kubuat tinggal dialam-bawah, seperti
puing abadi, bersama dengan jang turun
kekawah, agar engkau djangan didiami
lagi seraja Aku memulihkan kebanggaan
dinegeri orang2 jang hidup.
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Kudjadikan kengerian dan
engkau lenjap. Engkau akan ditjari,
tapi tidak terdapat untuk selama2nja" itulah firman Tuhan Jahwe.
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Adapun engkau, hai anak-manusia,
bawakanlah lagu-ratap perihal Tyrus.
3 Hendaklah kaukatakan kepada Tyrus,
jang letaknja di-djalan2 masuk kelaut,
si tukang kelontong sekalian kaum
seluas pulau jang banjak: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Hai Tyrus,
engkau berkata: Aku ini sempurnalah
keelokanku.
4 Kedjadjahanmu di-tengah2 laut, para
pembangunmu membuat keelokanmu
mendjadi sempurna.
5 Dengan pokok saru dari Senir mereka
membangun seluruh baharamu; pohon
aras dari Libanon diambilnja untuk
membuat diatasmu sebuah tiang.
6 Dari pokok berangan dari Basjan
mereka membuat dajung2mu.
Geladakmu dibuatnja dari danta jang
dipasang pada kaju eru dari kepulauan
Kittim
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jang beraneka-warna dari
Mesir adalah lajarmu untuk mendjadi
benderamu; kain merah-ungu dan
merah bungur dari kepulauan Elisja
mendjadi tjeterimu.
8 Penduduk Sidon dan Arwad adalah
pendajungmu dan kaum bidjakmu, hai
Tyrus, ada beserta denganmu sebagai
anak-buahmu.
9 Kaum tua2 dari Gebal dan kaum
bidjaknja ada beserta denganmu untuk
memperbaiki tirisanmu. Semua kapal
laut serta awaknja ada padamu untuk
berdagang.
10 Orang Parsi, Lud dan Put ada
dalam angkatan perangmu; mendjadi
peradjuritmu. Padamu mereka
menggantungkan perisai serta
ketopongnja; engkau diberi mereka
keluhuranmu.
11 Bani Arwad dan angkatan perangmu
meronda atas tembokmu dan orang
Gamad ada di-katelum2mu. Utar2nja
mereka gantungkan pada tembokmu
berkeliling dan mereka menjempurnakan
keelokanmu.
12 Tarsjisj berniaga denganmu karena
kekajaanmu jang banjak. Mereka
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menukar perak, besi, timah dan timah
hitam dengan barang perniagaanmu.
13 Jawan, Tubal dan Mesjek berniaga
denganmu, mereka menukar budak dan
alat perunggu dengan barangmu.
14 Orang dari Bet-Togarma menjerahkan
kuda, kuda tunggang dan bagal akan
ganti barang perniagaanmu.
15 Bani Dedan berniaga denganmu;
banjak pulau mendjadi tengkulakmu,
gading dan danta dan kaju arang
disampaikan kepadamu akan bajaran.
16 Edom berdagang denganmu karena
hasil kerdjamu jang banjak. Mirah jang
merah-tua, kain jang beraneka-warna,
busana, merdjan dan la'al diserahkannja
akan ganti barang perniagaanmu.
17 Juda dan negeri Israil berniaga
denganmu. Mereka menukar gandum
dari Mimit, buah ara, madu, minjak dan
boreh dengan barangmu.
18 Damsjik berdagang denganmu
karena hasil-kerdjamu jang banjak,
karena kekajaanmu jang banjak. Mereka
memberi anggur dari Helbon dan kembali
dari Sahar.

Yehezkiel 27.19– 25
19 Wedan

122

dan Jawan dari Uzal menukar
besi tempa, kaju manis dan djeringan
dengan barangmu.
20 Dedan memperniagakan denganmu
kain pelana.
21 Orang Arab dan segala kepala
Kedar berdagang denganmu. Mereka
memperdagangkan denganmu anak
domba, domba djantan dan kambing
djantan.
22 Tukang2 kelontong dari Sjeba dan
Ra'ma berniaga denganmu. Mereka
menukar pilihan segala balsam, segala
djenis permata dan emas (dengan)
barangmu.
23 Haran, Kene dan 'Eden, tukang2
kelontong dari Sjeba, Asjur dan Kilmad
berniaga denganmu.
24 Mereka memperniagakan dipasar2mu pakaian kebesaran, mantol
jang merah ungu dan jang beranekawarna, katifah jang ber-warna2, tali jang
terpilih lagi ber-pintal2.
25 Kapal2 Tarsjis mengangkutkan
barang2 perdaganganmu. Penuhlah
engkau dan sangat bermuatan
di-tengah2 laut.
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dibawa kelaut rembang oleh
para pendajungmu, tapi angin timur
menghantjurkan dikau di-tengah2 laut.
27 Kekajaan, barang dan daganganmu,
anak-kapal dan anak-buahmu, tukang2
jang memakal tjelah2mu serta para
wakil perniagaanmu dan lagi segala
peradjurit jang ada padamu serta
segenap awak jang kaumuat tenggelam
di-tengah2 laut pada hari engkau karam.
28 Mendengar djeritan anak-buahmu
maka segenap pantai gemetar.
29 Lalu turunlah dari kapal2nja para
pendajung. Anak-kapal dan semua jang
mengarungi laut lalu mendarat.
30 Tentang dirimu mereka
memperdengarkan suaranja,
dengan pedihnja mendjerit. Lebu
diterbangkannja keatas kepalanja dan
ber-guling2lah mereka dalam debu.
31 Karena dirimu mereka
menggundulkan dirinja serta
bersabukkan kain karung. Dengan
pahit hatinja mereka menangisi engkau
dan dengan ratapan pedih.
32 Seraja mengerang mereka
mengangkat lagu ratap atas dirimu dan
meratap karena engkau: Siapa gerangan
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seperti Tyrus diperdiamkan di-tengah2
laut.
33 Waktu engkau masih menurunkan
barang perniagaanmu engkau
mengenjangkan banjak kaum;
para radja dibumi kauperkajakan
dengan kekajaanmu jang besar dan
daganganmu.
34 Tapi sekarang, dihantjurkanlah
engkau oleh lautan didalam tubir2
air. Barang serta segenap awakmu
tenggelam bersama denganmu.
35 Karena engkau ter-tjengang2lah
segala penduduk kepulauan; radja2nja
menggigil dan muka mereka berkedjang.
36 Bersuitlah karena dirimu para
tengkulak sekalian kaum, oleh karena
engkau mengerikan dan lenjap untuk
se-lama2nja.
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, katakanlah kepada
pembesar Tyrus: Demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Oleh karena hatimu
meninggi dengan berpikir: Aku ini
ilah, aku duduk disinggasana ilahi
di-tengah2 lautan; padahal engkau

28

Yehezkiel 28.3– 9

125

hanja manusia dan bukan ilah, hatimu
kaubuat mendjadi serupa hati ilahi
3 Sungguh2, bidjaklah engkau daripada
Daniel rahasia satupun tidak sepadan
denganmu.
4 Berkat kebidjaksanaan serta
pengertianmu engkau mengerdjakan
harta-milik bagimu, emas lagi perak
kauperoleh dalam perbendaharaanmu
5 Dengan ketangkasanmu jang
besar dan perniagaanmu engkau
membanjakkan harta-milik, lalu hatimu
meninggi karena harta-milik itu.
6 Maka itu - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - oleh karena engkau membuat
hatimu mendjadi serupa hati ilahi,
7 maka dengan se-sungguh2nja,
Aku mendatangkan lawanmu orang2
asing, bangsa2 jang paling perkasa.
Mereka menghunus pedang terhadap
kebidjaksanaanmu jang elok dan
mentjemarkan lagakmu;
8 engkau diturunkannja kedalam liang
kubur dan matilah engkau, seperti mati
orang jang tewas, di-tengah2 laut.
9 Masihkah kaukatakan: Akulah ilah,
dihadapan para pembunuhmu, padahal
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engkau hanja manusia dan bukan ilah
ditangan orang jang menembusi engkau.
10 Seperti orang berkulup matilah
engkau karena tangan orang2 asing.
Sebab Aku, Jahwe, sudah bersabda." itulah firman Tuhan Jahwe 11 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
12 "Anak-manusia, bawakanlah lagu
ratap perihal radja Tyrus. Hendaklah
kaukatakan kepadanja: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Engkaulah meterai
jang sempurna penuh kebidjaksanaan
dan mahkota keelokan,
13 Di 'Eden, kebun jang ilahi, engkau
ada, segala djenis batu permata
mendjadi kain penutupmu batu delima,
tjempaka, alamas, batu tarsjisj dan
jaman, nilakandi, batu nilan, firus dan
batu badar; dari emaslah buatan ikatmu
serta bingkaimu Pada hari engkau
didjadikan semuanja dipasang.
14 Engkaulah Kerub ber-kilat2 jang
merebat, digunung sutji engkau
Kutempatkan, ilahilah engkau, engkau
ber-djalan2 di-tengah2 batu2 berapi.
15 Engkau utuh sempurna dalam
tingkah-lakumu semendjak hari engkau
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didjadikan hingga hari kedjahatan
terdapat padamu.
16 Berkat banjaknja perniagaanmu
hatimu dipenuhi dengan kelaliman
dan engkau berdosa. Maka engkau
Kuusir dari gunung ilahi, dan Kerub
jang merebat membinasakan dikau dari
tengah2 batu2 berapi.
17 Hatimu meninggi karena keelokanmu,
kebidjaksanaanmu kaubusukkan
oleh karena lagakmu. Engkau lalu
Kutjampakkan ketanah; Engkau Kutaruh
dihadapan para radja, agar engkau
dilihatinja.
18 Karena banjaknja kesalahanmu dan
perniagaanmu jang buruk maka tempat2
sutjimu kautjemarkan. Api Kubuat keluar
dari dalammu jang memakan dikau.
Engkau Kubuat mendjadi abu ditanah
dihadapan semua jang melihati engkau.
19 Barang siapa dari antara kaum jang
mengenal engkau ber-tjengang2 karena
dirimu; engkau mengerikan lagi lenjap
untuk se-lama2nja".
20 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
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arahkanlah mukamu
menudju ke Sidon dan bernubuatlah
tentang dia.
22 Hendaklah kaukatakan: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Dengan
se-sungguh2nja, Aku melawan
dikau, hai Sidon, di-tengah2mu
Aku hendak dipermuliakan. Maka
diketahuilah, bahwa Aku Jahwe, jaitu
pabila Aku mengadakan pengadilan
terhadapnja dan kekudusanKu
Kunjatakan didalamnja.
23 Akan Kukirim kepadanja sampar, dan
darah mengalir di-djalan2nja. Orang
tertembus akan rebah didalamnja,
karena pedang melawan dia dikeliling.
Maka diketahuilah, bahwa Aku Jahwe."
24 "Bagi keluarga Israil tidak ada lagi
susuh jang menusuk maupun duri jang
memedihkan dari pihak orang jang
mengelilinginja dan menistakan mereka.
Maka diketahuilah, bahwa Aku Tuhan
Jahwe."
25 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Pabila Kuhimpunkan keluarga Israil
dari kaum2, tempat mereka tjerai-berai,
maka Aku menjatakan dengan itu
kekudusanKu dihadapan sekalian
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bangsa. Mereka akan diam ditanah, jang
telah Kuanugerahkan kepada hambaKu
Jakub.
26 Mereka akan diam disitu dengan
aman-sentosa, membangun rumah
dan menanam kebun anggur, lagi diam
dengan aman-sentosa. Setelah Aku
mengadakan pengadilan terhadap semua
dikeliling mereka jang menistakannja,
maka diketahuilah, bahwa Aku, Jahwe,
Allah mereka."
1 Dalam tahun kesepuluh, bulan
kesepuluh, tanggal duabelas
bulan, sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, arahkanlah mukamu
menudju ke Fare'o, radja Mesir.
Bernubuatlah tentang dia dan Mesir
seluruhnja.
3 Berbitjaralah dan hendaklah
kaukatakan: Demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Se-sungguh2nja, Aku
melawan dikau, Fare'o, radja Mesir,
naga besar, jang berbaring di-tengah2
sungai2 Nilmu. Engkau telah berkata:
Sungai2 Nil adalah milikku, Akulah jang
membuatnja.
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Aku akan memasang susuh pada
rahangmu dan melekatkan ikan Nilmu
pada sisikmu lalu dari dalam sungai2
Nil Aku menarik engkau beserta dengan
segala ikan Nilmu jang melekat pada
sisikmu.
5 Engkau Kulemparkan dipadang gurun
bersama dengan segala ikan Nilmu,
dipermukaan tanah engkau rebah dan
engkau takkan dikumpulkan maupun
dikuburkan. Kepada binatang tanah
dan unggas diudara engkau Kuberikan
mendjadi makanannja.
6 Maka diketahuilah segenap penduduk
Mesir, bahwa Aku Jahwe. Sebab mereka
mendjadi batang penjangga dari teberau
bagi keluarga Israil.
7 Pabila engkau dipegang mereka, maka
terkulailah engkau ditangan mereka
serta menjajati seluruh ketiaknja.
Pabila mereka bertumpu padamu,
maka patahlah engkau dan engkau
menggojahkan seluruh pinggang
mereka".
8 "Maka itu - demikianlah Tuhan
Jahwe berkata - sesungguh2nja, Aku
mendatangkan pedang kepadamu
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jang menumpas daripadamu manusia
maupun hewan.
9 Maka negeri Mesir mendjadi lengang
dan tumpukan puing. Maka diketahuilah,
bahwa Aku Jahwe. Sebab ia sudah
berkata: Sungai2 Nil adalah milikku,
akulah jang membuatnja.
10 Maka itu, dengan se-sungguh2nja,
Aku melawan dikau serta sungai2 Nilmu.
Negeri Mesir akan Kubuat mendjadi
tumpukan puing dan tanah lengang dari
Migdol dan Sewene hingga ke batasan
Kusj.
11 Kaki manusia takkan melaluinja dan
kaki hewanpun takkan lewat disitu.
Ia takkan didiami, empat puluh tahun
lamanja.
12 Negeri Mesir akan Kubuat mendjadi
lengang di-tengah2 sekalian negeri jang
lengang; kota2nja mendjadi lengang
di-tengah2 kota2 jang telah mendjadi
tumpukan puing, empat puluh tahun
lamanja. Aku akan mentjerai-beraikan
Mesir diantara sekalian bangsa dan
Kuserakkan disegenap negeri.
13 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Pada achir empat puluh tahun
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itu Aku akan menghimpunkan Mesir dari
kaum2, tempat mereka tjerai-berai.
14 Nasib Mesir akan Kupulihkan. Mereka
Kukembalikan kenegeri Patros, kenegeri
asalnja. Mereka lalu mendjadi keradjaan
jang sederhana sadja.
15 Ia mendjadi jang lebih sederhana
diantara segala keradjaan dan ia takkan
mem-besar2kan dirinja diatas bangsa2
lain. Ia Kupersedikitkan, agar djangan
menguasai bangsa2 lain lagi.
16 Bagi keluarga Israil ia tidak mendjadi
lagi pokok kepertjajaan, melainkan ia
akan mengingatkan kesalahan, jakni
bahwasanja mereka telah menuruti
mereka. Maka diketahuilah, bahwa Aku
Jahwe."
17 Dalam tahun duapuluh tudjuh, bulan
pertama, tanggal satu bulan, sabda
Jahwe ini disampaikan kepadaku:
18 "Anak-manusia, Nebukadnezar, radja
Babel, menjuruh angkatan perangnja
mengerdjakan pekerdjaan berat lawan
Tyrus. Segenap kepala digundulkan dan
sekalian bahu terkelojak. Tapi laba dari
Tyrus tidak ada untuk dirinja maupun
untuk angkatanperangnja akan ganti

Yehezkiel 29.19–30.2

133

pekerdjaan berat jang dikerdjakannja
terhadapnja.
19 Maka itu - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - se-sungguh2nja Aku akan
menjerahkan negeri Mesir kepada
Nebukadnezar, radja Babel. Ia akan
mengangkut kekajaannja, ia akan
mendjarah djarahannja dan menggedori
gedorannja. Dan itulah jang mendjadi
upah angkatanperangnja.
20 Akan ganti susah-pajah jang
diusahakannja lawan Tyrus, Aku
telah menganugerahkan negeri Mesir
kepadanja, oleh karena mereka
memperbuat itu bagiKu - itulah firman
Tuhan Jahwe 21 Pada hari itu Aku menumbuhkan
tanduk bagi keluarga Israil dan
Aku mengidjinkan kepadamu untuk
membuka mulutmu di-tengah2 mereka.
Maka diketahuilah mereka, bahwa Aku
Jahwe."
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia bernubuatlah dan
hendaklah kaukatakan: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Mengaduhlah:
Aduh, karena harinja.
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dekatlah sudah hari, hari Jahwe
sudah dekat; hari berawanlah itu, saat
sekalian bangsa!
4 Pedang akan mendatangi Mesir dan
akan ada ketar di Kusj ketika rebahlah
jang tewas di Mesir, kekajaannja diambil
dan alas2nja runtuh.
5 Kusj, Put dan Lud serta semua
pendatang, Kub dan bani negeri
perdjandjian akan rebah karena
pedang".
6 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Akan rebahlah para penopang Mesir
dan kesombongannja jang kuat akan
bersurut. Dari Migdol hingga ke Sewene
orang rebah karena pedang" - itulah
firman Tuhan Jahwe 7 "Lenganglah mereka di-tengah2
negeri2 jang lengang dan kota2nja
di-tengah2 kota2 jang puing belaka
adanja.
8 Maka diketahuilah mereka, bahwa
Aku Jahwe, jaitu apabila Aku memasang
api di Mesir dan Kupatahkan para
penolongnja.
9 Pada hari itu akan keluarlah pesuruh2
daripadaKu jang mendahului; mereka
akan menggentarkan Kusj jang
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aman-sentosa. Maka akan ada ketar
pada mereka, pada hari Mesir, sebab
sungguh2 itu datang".
10 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Aku akan menghapus chalaik Mesir
dengan tangan Nebukadnezar, radja
Babel.
11 Dia dan rakjat jang ada sertanja, jang
paling perkasa dari sekalian bangsa,
akan didatangkan untuk merusakkan
negeri itu. Mereka menghunus pedang
lawan Mesir dan memenuhi negerinja
dengan orang jang tewas.
12 Sungai2 Nil akan Kubuat mendjadi
kering dan Aku menjerahkan negeri itu
kedalam tangan kaum djahat dan negeri
serta (seluruh) isinja Kulengangkan
dengan tangan orang2 asing. Aku,
Jahwe, sudah bersabda".
13 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Aku akan membinasakan segenap
berhala dan melenjapkan domba2
djantan dari Nof. Narapati akan (lenjap)
dari negeri Mesir dan tidak akan ada lagi.
Ketakutan akan Kutimbulkan dinegeri
Mesir.
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Kulengangkan dan api
Kupasang di So'an dan di No akan
Kuadakan pengadilan.
15 Aku akan menumpahkan amarahKu
atas Sin, benteng Mesir, dan chalaik
ramai No Kutumpas.
16 Api Kupasang di Mesir; Sin akan
bergentar dan No diterobos; lagi Nof ....
musuh2 disiang hari!
17 Para pemuda di On dan Pi-Beset
rebah karena pedang dan (kota2 itu)
masuk tawanan.
18 Di Tahpanhes siang hari mendjadi
gelap, pabila Kupatahkan disitu gandar
Mesir dan kesombongan kuatnja lelap.
Awan menutupinja dan puteri2nja masuk
tawanan.
19 Demikian Aku mengadakan
pengadilan di Mesir. Maka diketahuilah,
bahwa Aku Jahwe."
20 Dalam tahun kesebelas, bulan
pertama, tanggal tudjuh bulan, sabda
Jahwe ini disampaikan kepadaku:
21 "Anak-manusia, lengan Fare'o,
radja Mesir, telah Kupatahkan. Dengan
se-sungguh2nja, itu tidak dibebat untuk
mengobatinja dengan membalutnja atau
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membebatnja, supaja mendjadi kuat
untuk memegang pedang lagi.
22 Maka itu - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - se-sungguh2nja, Aku melawan
Fare'o, radja Mesir, dan lengan2nja
akan Kupatahkan, baik jang teguh
maupun jang patah itu, dan pedang
akan Kudjatuhkan dari tangannja.
23 Orang2 Mesir Kutjerai-beraikan
diantara sekalian bangsa dan Kuserak
disegala negeri.
24 Tapi lengan2 radja Babel akan
Kuteguhkan dan pedangKu Kutaruh
dalam tangannja, padahal lengan2
Fare'o Kupatahkan dan ia lalu mengaduh
seperti orang jang tewas dihadapan
(musuh)nja.
25 Lengan2 radja Babel akan
Kuteguhkan tapi lengan2 Fare'o
gugur. Maka diketahuilah, bahwa
Aku Jahwe, jaitu pabila Aku menaruh
pedangKu dalam tangan radja Babel dan
ia lalu mengedangkannja kepada Mesir.
26 Orang2 Mesir akan Kutjerai-beraikan
diantara sekalian bangsa dan Kuserak
disegala negeri. Maka diketahuilah,
bahwa Aku Jahwe."

Yehezkiel 31.1– 6
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tahun kesebelas, bulan
ketiga, tanggal satu bulan, sabda
Jahwe ini disampaikan kepadaku:
2 "Anak-manusia, katakanlah kepada
Fare'o, radja Mesir, dan kepada
chalaiknja: Dengan apa gerangan engkau
diserupakan dalam kebesaranmu?
3 Sungguh2, kuatlah pohon aras
di Libanon, jang elok rantingnja
jang membajangi hutan, dan jang
tinggi bangun2nja. Kemuntjaknja
(mendjulang) diantara awan2.
4 Air memperbesarkannja, samudera
purba mempertinggi dia dengan
membuat anak2 sungainja mengalir
dikeliling tanamannja dan menaikkan
alirannja kepada seluruh pepohonan
diladang
5 Maka itu batangnja meninggi lebih
daripada segenap pohon diladang;
tjarang2nja mendjadi banjak dan
ranting2nja memandjang berkat
banjaknja air ketika ia bertunas.
6 Unggas udara bersarang diantara
dahan2nja dan dibawah ranting2nja
beranaklah margasatwa; dibawah
bajang2nja diamlah sekalian bangsa
jang banjak.

31
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ia karena tingginja, karena
pandjang dedaunannja, oleh karena
akarnja dekat pada air jang banjak.
8 Pohon aras tidak serupa dengannja
dikebun ilahi; pokok saru tidak sepadan
dengan dahan2nja dan tidak ada
ranting2 pada pohon berangan seperti
pada dia; segenap pohon dikebun
ilahi tidak sepadan dengannja dalam
keelokannja.
9 Eloklah ia Kubuat karena dedaunannja
jang banjak. Seluruh pepohonan di
'Eden, jang ada dikebun ilahi, mengiri
kepadanja.
10 Maka itu - demikianlah Tuhan
Jahwe berkata - oleh karena ia meninggi
batangnja dan kemuntjaknja mendjulang
diantara awan2 dan hatinja meninggi
karena ketinggiannja,
11 maka ia Kuserahkan kedalam tangan
penguasa bangsa2. Ia memperlakukan
dia sekedar kedjahatannja. Aku
mengusir dia.
12 Orang2 asing jang paling perkasa
dari sekalian bangsa telah menebang
dia dan lalu menghantarkannja. Diatas
pegunungan dan disegenap lembah
dedaunannja gugur, ranting2nja patah
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disegenap baruh negeri; segala kaum
negeri telah lari dari dalam bajang2nja
serta menebangnja.
13 Punggurnja dihinggapi segenap
unggas diudara dan seluruh margasatwa
menjusup dibawah ranting2nja.
14 Djadi djanganlah sebatang pohon
berair meninggi karena batangnja dan
kemuntjaknja djangan mendjulang
diantara awan2; djanganlah (sebatang
pohon) jang meminum air bersandar
pada dirinja karena ketinggiannja.
Sebab semua diserahkan kepada maut
dan kepada alam-bawah di-tengah2
anak2-manusia, mereka jang turun
kekawah."
15 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Pada hari ia turun ke pratala, maka Aku
menjuruh berkabung; Aku menudungi
samudera purba demi untuk dia dan
Aku menahan arus2nja dan airnja jang
banjak diempang. Aku meredupkan
gunung Libanon karena dia dan seluruh
pepohonan diladang meranggas karena
dia.
16 Karena ingar-bingar djatuhnja, maka
Aku menggetarkan sekalian bangsa,
pabila ia Kuturunkan kepratala bersama
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dengan jang turun kekawah. Dihiburlah
dialam-bawah seluruh pepohonan 'Eden,
(pohon) pilihan dan baik dari Libanon,
semua jang meminum air.
17 Dan djuga turun kepratala, kepada
jang tertembus oleh pedang, mereka
jang diam dibawah bajang2nja
di-tengah2 sekalian bangsa.
18 Dengan siapa antara pepohonan
di 'Eden serupakah engkau dalam
kemuliaan dan kebesaran? Namun
engkau turun bersama dengan
pepohonan 'Eden ke alam-bawah;
di-tengah2 orang berkulup berbaringlah
engkau, bersama dengan jang ditembusi
pedang. Itulah Fare'o dan seluruh
chalaiknja" - itulah firman Tuhan Jahwe
-.
1 Dalam tahun keduabelas, bulan
keduabelas, tanggal satu bulan,
sabda Jahwe ini disampaikan kepadaku:
2 "Anak-manusia, bawakanlah lagu
ratap perihal Fare'o, radja Mesir.
Hendaklah kaukatakan kepadanja:
Dengan singa-muka diantara sekalian
bangsa engkau telah diserupakan,
namun engkau seperti naga sadja
dalam air, Engkau berdengkus dalam

32
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sungai2mu air kaukeruhkan dengan
kakimu, mendjadi bukatlah arus2nja
kaubuat."
3 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Aku akan membentangkan IapunKu
atasmu, jaitu dengan himpunan kaum
jang banjak, dengan pukatKu engkau
dinaikkan mereka.
4 Engkau Kuhantarkan ditanah,
dipermukaan ladang Kutjampakkan;
segenap unggas diudara Kubuat
menghinggapi engkau, dengan dikau
Kukenjangkan binatang dibumi.
5 Aku menaruh dagingmu diatas
pegunungan, dengan serasahmu Kuisi
lembah.
6 Aku menggenangi bumi dengan
danurmu, dengan darahmu hingga
kepegunungan, baruh Kuisi denganmu.
7 Pabila engkau kupadamkan, maka
langit Kutudungi, bintang2 Kuredupkan;
matahari Kutudungi dengan awan, dan
bulan tidak memantjarkan terangnja.
8 Karena engkau Aku meredupkan
segala dian dilangit. dan Kubeberkan
kegelapan atas negerimu - itulah firman
Tuhan Jahwe -
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menggelisahkan hati banjak
kaum, pabila Kusiarkan keruntuhanmu
diantara sekalian bangsa, kesegenap
negeri jang tidak kaukenal.
10 Aku mendahsjatkan banjak kaum
karena engkau; dan radja2 akan
menggigil karena engkau, apabila Aku
melipatgandakan pedangKu dihadapan
mereka. Se-waktu2 mereka gemetar,
masing2 demi hidupnja sendiri, pada
hari runtuhmu."
11 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Pedang radja Babel
mendatangi dirimu.
12 Dengan pedang para perwira,
bangsa jang paling perkasa semua,
Kurebahkan chalaikmu. Kesombongan
Mesir dibasmi mereka dan seluruh
chalaiknja dibinasakannja.
13 Seluruh hewannja Kulenjapkan dari
tepi airnja jang banjak dan tidak ada lagi
kaki manusia mengeruhkan (airnja) dan
kaki hewanpun tidak mengeruhkannja.
14 Maka Kudjernihkan airnja dan
arus2nja Kubuat mengalir seperti minjak
- itulah firman Tuhan Jahwe -.
15 Setelah Aku membuat negeri
Mesir mendjadi lengang dan isi negeri
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dilenjapkan dan setelah Aku memukul
semua penduduknja, maka diketahuilah,
bahwa Aku Jahwe.
16 Itulah ratapan jang mesti
dilagukan; puteri2 sekalian bangsa
akan melagukannja; beralasan Mesir
serta seluruh chalaiknja itu akan
dilagukan mereka" - itulah firman Tuhan
Jahwe -.
17 Dalam tahun keduabelas, tanggal
limabelas bulan, sabda Jahwe ini
disampaikan kepadaku:
18 "Anak-manusia, njanjikanlah lagu
ratap atas chalaik Mesir; turunkanlah
dia serta para puteri bangsa2 agung
kealam bawah bersama dengan jang
turun kekawah.
19 Daripada siapa maniskah engkau?
Turunlah dan berbaringlah beserta
dengan orang berkulup;
20 Di-tengah2 orang2 jang ditembusi
pedang mereka akan rebah; pedang
telah diberikan, seretlah (Mesir) dan
seluruh chalaiknja!
21 Para perwira pahlawan serta
penolong2-nja berkata kepadanja
dari tengah2 pratala: Sudah turunlah
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mereka, sudah berbaringlah orang
berkulup jang ditembusi pedang
22 Disitulah Asjur dan seluruh
himpunannja dikeliling terkubur, orang
jang tewas semua, jang direbahkan
pedang.
23 Kubur mereka ditempatkan dilubuk
kawah dan himpunannja dikeliling
terkubur, orang jang tewas semua, jang
direbahkan pedang dan jang pernah
menggentarkan dinegeri orang2 jang
hidup.
24 Disitu 'Elam dan seluruh chalaiknja
dikeliling terkubur, orang jang tewas
semua, jang direbahkan pedang dan
jang berkulup turun kealam-bawah dan
jang pernah menggentarkan dinegeri
orang2 jang hidup. Mereka membawa
serta keaibannja bersama dengan jang
turun kekawah.
25 Ditaruhlah di-tengah2 orang jang
tewas sebuah pembaringan baginja dan
seluruh chalaiknja dikeliling terkubur,
semuanja orang berkulup jang ditembusi
pedang, sebab mereka menggentarkan
dinegeri orang2 jang hidup dan
mereka membawa sertanja keaibannja
bersama dengan jang turun kekawah.
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Ditempatkanlah mereka di-tengah2
orang jang tewas.
26 Disitulah Mesjek (dan) Tubal serta
seluruh chalaiknja dikeliling terkubur,
semuanja orang berkulup jang ditembusi
pedang, sebab mereka menggentarkan
dinegeri orang2 jang hidup.
27 Tidak berbaringlah mereka bersama
dengan para pahlawan jang rebah
dimasa azali, jang turun kepratatala
dengan sendjata perangnja, jang
pedangnja diletakkan dibawah kepalanja
dan jang djebangnja diatas tulang2-nja,
sebab pahlawanlah mereka dinegeri
orang2 jang hidup.
28 Dan engkaupun akan berbaring ditengah2 orang berkulup jang ditembusi
pedang.
29 Disitulah Edom, radja2nja dan
segala penghulunja jang kendati
kepahlawanannja ditempatkan beserta
dengan orang jang ditembusi pedang.
Bersama dengan orang berkulup mereka
berbaring dan bersama dengan jang
turun kekawah.
30 Disitulah para hulubalang dari
sebelah utara, semua orang Sidon,
jang turun bersama dengan jang
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tewas kendati getar jang ditimbulkan
kepahlawanannja. Berkulup mereka
berbaring dan membawa sertanja
keaibannja bersama dengan jang turun
kekawah.
31 Fare'o melihat mereka, lalu
menghibur dirinja dengan seluruh
chalaik jang ditembusi pedang itu; Fare'o
dan seluruh angkatanperangnja - itulah
firman Tuhan Jahwe -.
32 Sebab ia menggentarkan dinegeri
orang2 jang hidup, maka ia dibaringkan
di-tengah2 orang berkulup jang
ditembusi pedang, Fare'o serta seluruh
chalaiknja" - itulah firman Tuhan Jahwe
-.
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, berbitjaralah
kepada kaum sebangsamu; hendaklah
kaukatakan kepada mereka: Pabila Aku
mendatangkan pedang kepada sebuah
negeri, maka kaum negeri itu menundjuk
salah seorang diantara mereka, lalu
mengangkatnja mendjadi penindjau bagi
mereka.
3 Apabila orang itu lalu melihat pedang
datang kenegeri itu, maka ia meniup

33
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tanduk dan dengan demikian ia membuat
rakjat mendjadi awas.
4 Sekiranja seseorang lalu dengan baik2
mendengar bunji tanduk itu, tapi tidak
memperhatikannja, sehingga pedang
itu datang serta melenjapkannja, maka
darahnja turun atas kepalanja sendiri.
5 Ia kan mendengar bunji tanduk itu,
tapi tidak mau memperhatikannja. Maka
darahnja turun atas kepalanja sendiri.
Tapi orang jang memperhatikannja,
hidupnja akan selamat.
6 Tapi sekiranja penindjau itu melihat
pedang datang, namun tidak meniup
tanduk, sehingga rakjat tidak mendjadi
awas, dan pedang itu lalu datang serta
melenjapkan seseorang dari antara
mereka, maka ia tentu dilenjapkan
karena kesalahannja sendiri, tapi
darahnja akan Kutuntut dari tangan
penindjau.
7 Nah, anak-manusia, engkaulah jang
telah Kuangkat mendjadi penindjau
bagi keluarga Israil. Pabila engkau
mendengar sabda dari mulutKu, maka
mereka harus kauperingatkan atas
namaKu.
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Aku berkata kepada si
pendjahat: Hai pendjahat, pastilah
engkau mati, tapi engkau lalu tidak
berbitjara untuk memperingatkan
si pendjahat, agar ia berbalik dari
djalannja, maka si pendjahat tentu
akan mati karena kesalahannja sendiri,
tapi dari tanganmulah darahnja akan
Kutuntut.
9 Tapi seandainja engkau
memperingatkan si pendjahat,
agar ia berbalik dari djalannja tapi ia
tidak berbalik dari djalannja, maka dia
mati karena kesalahannja sendiri, tapi
engkau menjelamatkan hidupmu".
10 "Adapun engkau, hai anak-manusia,
katakanlah kepada keluarga Israil: Kamu
berkata demikian: Kedjahatan dan dosa
kami memberati diri kami. Karena itulah
kami bangar; bagaimana gerangan kami
dapat hidup terus?
11 Katakanlah kepada mereka: Demi
Aku hidup - itulah firman Tuhan Jahwe Aku tidak berkenan kepada kematian si
djahat, melainkan agar si djahat berbalik
dari djalannja dan lalu hidup terus.
Berbaliklah, berbaliklah dari djalan2mu
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jang djahat. Mengapa gerangan kamu
mau mati, hai keluarga Israil?
12 Adapun engkau, hai anakmanusia, katakanlah kepada kaum
sebangsamu: Kedjudjuran si djudjur
takkan menjelamatkan dia pada hari
kedjahatannja; dan si djahat takkan
tersandung karenanja pada hari ia
berbalik dari kedjahatannja. Lagi
si djudjur tidak dapat hidup terus
karenanja pada hari ia berdosa.
13 Sekiranja Aku berkata kepada si
djudjur: Engkau pasti akan hidup
terus, tapi ia lalu dengan pertjaja pada
kedjudjurannja itu berbuat salah, maka
seluruh kedjudjurannja takkan teringat
lagi dan ia akan mati karena kesalahan
jang dia perbuat itu.
14 Sekiranja Aku berkata kepada si
djahat: Engkau pasti akan mati, tapi ia
lalu berbalik dari dosanja serta berbuat
adil dan djudjur:
15 si djahat mengembalikan gadaian,
memulangkan apa jang dirampoknja,
ia hidup menurut segala ketetapan dan
tidak berbuat salah, dia itu akan hidup
terus dan tidaklah mati.

Yehezkiel 33.16– 22
16 Semua

151

dosa jang diperbuatnja tidak
akan teringat lagi; karena ia berbuat adil
dan djudjur, maka ia pasti akan hidup
terus.
17 Memang kaum sebangsamu berkata:
Djalan Tuhan tidaklah lempang, tapi
djalanmulah jang tidak lempang!
18 Sekiranja si djudjur berbalik dari
kedjudjurannja, lalu berbuat salah, maka
ia mati karena itu;
19 dan sekiranja si djahat berbalik dari
kedjahatannja, serta berbuat adil dan
djudjur, maka ia hidup terus karena itu.
20 Namun kamu berkata: Djalan Tuhan
tidaklah lempang! Tapi Aku mengadili
kamu, masing2 sekedar tingkahlakunja
sendiri, hai keluarga Israil."
21 Dalam tahun kesebelas, tanggal lima
bulan kesepuluh pembuangan kita, maka
datanglah kepadaku seseorang jang
terlepas dari Jerusjalem lalu berkata:
"Kota itu sudah direbut".
22 Adapun tangan Jahwe telah menuruni
diriku dipetang hari sebelum orang
jang terlepas itu datang, dan Ia sudah
membuka mulutku sebelum ia sampai
kepadaku di pagi hari. Mulutku sudah
terbuka dan aku tak terkelu lagi.
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sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
24 "Anak-manusia, jang mendiami puing
ditanah Israil itu berkata demikian:
Ibrahim seorang diri sadja ketika ia
mendapat negeri ini mendjadi miliknja.
Kita jang banjak ini tentu sadja diberi
negeri ini akan milik.
25 Maka itu katakanlah kepada mereka
itu: Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Kamu makan (daging dengan) darahnja,
matamu kamu arahkan kepada berhala
dan kamu menumpah darah. Dan
kamukah kiranja memiliki negeri ini?
26 Kamu bersandar pada pedangmu,
kamu berbuat ngeri dan kamu masing2
mentjemarkan isteri sesamamu, dan
kamukah kiranja memiliki negeri ini?
27 Demikian hendaklah kaukatakan
kepada mereka: Demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Demi Aku hidup, jang
ada didalam puing itu akan rebah karena
pedang, jang ada diladang Kuserahkan
kepada margasatwa untuk dimakan
olehnja, dan jang ada di-benteng2 dan
di-gua2 akan mati karena sampar.
28 Negeri itu akan Kubuat mendjadi
lengang dan sunji-sepi dan kesombongan
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kuatnja akan berhenti; pegunungan
Israil mendjadi lengang tanpa ada orang
jang lewat disitu.
29 Maka diketahuilah, bahwa Aku Jahwe,
jakni pabila Aku membuat negeri itu
mendjadi lengang dan sunji-sepi karena
segala kengerian jang diperbuat disitu."
30 "Adapun engkau, hai anak-manusia,
kaum sebangsamu berbitjara tentang
dirimu sepandjang tembok dan pada
pintu rumahnja seraja berkata satu sama
lain: Marilah kita pergi dan mendengar
mana sabda jang keluar dari Jahwe.
31 Bagaikan rakjat umatKu menghadap
engkau, lalu duduk dihadapanmu.
Mereka mendengarkan perkataanmu
tapi lalu tidak melaksanakannja. Sebab
mulut mereka berbohong, sedangkan
hatinja mengedjar keuntungan sendiri
sadja.
32 Tapi engkau mendjadi bagi mereka
laksana lagu tjintaberahi jang indah
nadanja dan merdu petikannja.
Perkataanmu mereka dengarkan,
tapi tidak ada seorangpun djua jang
melaksanakannja.
33 Tapi ketika itu kesampaian - dan
sungguh2 kesampaianlah itu - maka
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diketahuilah mereka, bahwa ada seorang
nabi di-tengah2nja."
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, bernubuatlah perihal
para gembala Israil. Bernubuatlah dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka,
jakni kepada para gembala: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Tjelakalah para
gembala Israil, jang menggembalakan
dirinja. Bukankah gembala harus
menggembalakan kawanan?
3 Tapi kalian memakan gadjih dan
mengenakan bulunja sebagai pakaian
dan jang tambun kalian sembelih. Tapi
kawanan tidak kalian gembalakan.
4 Jang lemah tidak kalian kuatkan,
jang sakit tidak kalian sembuhkan,
jang berluka tidak kalian baluti, jang
tjerai-berai tidak kalian kembalikan, jang
lenjap tidak kalian tjari, pada hal jang
kuat kalian kerasi.
5 (Kawanan) tertjerai-berai karena tidak
ada gembala, maka mendjadi makanan
bagi segala margasatwadan tjerai-berai.
6 KawananKu bersesat disegenap
pegunungan dan disegala bukit jang
tinggi, kawananKu tjerai-berai diseluruh
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permukaan negeri dan tidak ada
seorang djuapun jang menghiraukan dan
mentjarinja.
7 Karena itu, hai para gembala,
dengarlah sabda Jahwe ini:
8 Demi Aku hidup - itulah firman
Tuhan Jahwe - oleh karena kawananKu
mendjadi gedoran dan makanan untuk
segenap margasatwa oleh karena tidak
ada gembala, sebab para gembalaKu
tidak menghiraukan kawananKu,
melainkan menggembalakan dirinja
dengan tidak menggembalakan
kawananKu,
9 maka itu, hai para gembala, dengarlah
sabda Jahwe ini.
10 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Se-sungguh2nja, Aku melawan para
gembala. Aku sendiri akan menagih
kawananKu dari tangan mereka; Aku
akan memetjat para gembala kawanan
dari djabatannja dan mereka takkan
menggembalakannja lagi. Aku akan
melepaskan kawananKu dari mulut
mereka, sehingga tidak lagi mendjadi
makanan baginja".
11 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Se-sungguh2nja, Aku sendiri
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akan menghiraukan kawananKu serta
memeriksanja.
12 Sebagaimana seorang gembala
memeriksa kawanannja disaat ia
di-tengah2 ternaknja jang tjerai-berai,
demikianpun Aku akan memeriksa
ternakKu dan melepaskannja dari segala
tempat ia tjerai-berai pada hari berawan
dan kelabu.
13 Mereka Kuhantar keluar dari antara
sekalian kaum dan Kuhimpunkan dari
semua negeri; mereka Kudatangkan
ketanah mereka sendiri. Lalu mereka
Kugembalakan dipegunungan Israil,
dibaruh dan disegala perumputan negeri.
14 Ditanah penggembalaan jang baik
mereka akan Kugembalakan; tanah
penggembalaannja dipegunungan Israil
jang tinggi. Ditanah penggembalaan
jang baik mereka berbaring disitu;
diperumputan gemuk dipegunungan
Israil mereka akan merumput.
15 Aku sendiri akan menggembalakan
dombaKu2 serta membaringkannja itulah firman Tuhan Jahwe. 16 Jang lenjap akan Kutjari, jang tjeraiberai Kukembalikan, jang berluka akan
Kubalut, jang sakit Kuteguhkan dan jang
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tambun dan jang kuat akan Kupelihara.
Dengan adil akan Kugembalakan.
17 Adapun kamu, hai domba2Ku demikianlah Tuhan Jahwe berkata se-sungguh2nja Aku akan menghakimi
antara biri2 dengan biri2, antara domba
djantan dengan kambing djantan 18 Tidak tjukupkah kamu merumput
diperumputan jang baik, maka kamu
meng-indjak2 sisa perumputan dengan
kakimu; air jang djernih kamu minum
dan sisanja lalu kamu buat mendjadi
bukat dengan kakimu?
19 Domba2Ku mesti merumputi apa
jang di-indjak2 kakimu dan apa jang
dibuat kakimu mendjadi bukat mesti
diminum domba2Ku.
20 Maka itu - demikianlah Tuhan
Jahwe berkata kepada mereka se-sungguh2nja Aku akan menghakimi
antara biri2 jang tambun dengan jang
kurus.
21 Oleh karena kamu menumbuk
dengan lambung dan lembusir serta
menanduk semua domba jang lemah
sampai kamu usir keluar,
22 maka Aku akan menjelamatkan
domba2Ku, jang tidak lagi akan mendjadi
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gedoran. Aku akan menghakimi antara
biri2 dengan biri2.
23 Lalu Kutampilkan seorang gembala
mendjadi kepala mereka, dan dia
itu akan menggembalakan mereka,
jakni hambaKu Dawud. Dia akan
menggembalakannja serta mendjadi
gembalanja.
24 Aku sendiri, Jahwe, akan mendjadi
Allahnja dan hambaKu Dawud mendjadi
narapati di-tengah2 nja - Aku, Jahwe,
sudah bersabda.
25 Aku akan mengikat perdjandjian
perdamaian dengan mereka dan
binatang2 buas akan Kulenjapkan
dari negerinja. Dengan aman-sentosa
mereka akan diam dipadang gurun serta
tidur dihutan.
26 Mereka serta daerah2 dikeliling
bukitKu akan Kuberkati dan akan
Kuturunkan hudjan pada waktunja
jang lalu mendjadi hudjan deras
pemberkatan.
27 Pepohonan diladang akan berbuah
dan bumi akan memberikan hasilnja, dan
aman-sentosalah mereka ditanahnja.
Maka diketahuilah mereka, bahwa
Aku Jahwe, jakni pabila Aku
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mematahkan batang2 kuk mereka
serta melepaskannja dari tangan semua
jang memperbudak mereka.
28 Mereka tidak lagi mendjadi gedoran
bagi sekalian bangsa dan binatang
liar tidak lagi memakannja. Dengan
aman-sentosa mereka akan diam
dengan tidak ada seorangpun jang
menggentarkan mereka.
29 Aku akan menerbitkan bagi mereka
suatu tetumbuhan bernama dan
dinegeri itu tidak ada lagi jang ditumpas
kelaparan dan mereka tidak lagi akan
menanggung tjertjaan sekalian bangsa.
30 Maka diketahuilah mereka, bahwa
Aku Jahwe, Allah mereka, beserta
dengannja dan mereka - jaitu keluarga
Israil - mendjadi umatKu - itulah firman
Tuhan Jahwe 31 Adapun kamu, hai domba2Ku,
kamu mendjadi kawanan insani jang
Kugembalakan dan Akulah Allahmu" itulah firman Tuhan Jahwe. 1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, arahkanlah mukamu
menudju kepegunungan Se'ir dan
bernubuatlah perihal itu.
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kaukatakan kepadanja:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Se-sungguh2nja, Aku melawan dikau,
hai pegunungan Se'ir; Kukedangkan
tanganKu lawan dikau, dan engkau
Kubuat mendjadi lengang dan sunji-sepi.
4 Kota2mu Kudjadikan tumpukan puing
dan engkau mendjadi lengang. Maka
ketahuilah engkau, bahwa Aku Jahwe.
5 Oleh karena engkau menaruh
permusuhan abadi serta menjerahkan
bani Israil kepada mata pedang pada
saat sial mereka, pada saat kesalahan
genap,
6 maka itu, demi Aku hidup - itulah
firman Tuhan Jahwe - Aku membuat
engkau mendjadi darah dan darah akan
mengedjar engkau. Dengan menumpah
darah engkau telah bersalah, maka
darahlah jang mengedjar engkau.
7 Pegunungan Se'ir akan Kubuat
mendjadi lengang dan sunji-sepi dan
Kutumpas daripadanja barang siapa jang
lewat disitu dan pulang.
8 Aku akan memenuhi pegununganmu
dengan jang tewas dan jang tewas
karena pedang akan rebah di-bukit2mu,
di-lembah2 serta segenap baruhmu.
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akan membuat engkau mendjadi
kelengangan abadi dan kota2mu takkan
didiami lagi. Maka ketahuilah kamu,
bahwa Aku Jahwe.
10 Oleh karena engkau telah berkata:
Kedua bangsa ini dan kedua negeri
ini mendjadi kepunjaanku, kami mau
memilikinja, padahal Jahwelah disitu,
11 maka itu, demi Aku hidup - itulah
firman Tuhan Jahwe - Aku akan
bertindak sekedar kemarahan dan
dendam kasemat dengan mana engkau
telah bertindak terhadap kedua itu dalam
bentjimu. Dan pabila engkau Kuadili,
maka Kunjatakan diriKu dengannja.
12 Maka ketahuilah engkau, bahwa
Aku, Jahwe, telah mendengar segala
penghinaan, jang telah kaukatakan
terhadap pegunungan Israil ini:
Dilengangkan itu, kami diberi akan
makanan.
13 Kamu telah bermulut besar
terhadapKu dan membanjakkan jang
bukan2 terhadapKu dan telah Kudengar!
14 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Akan sukatjita segala negeri Aku
membuat engkau mendjadi lengang.
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engkau telah
bersukatjita karena pusaka keluarga
Israil oleh karena telah mendjadi
lengang, demikianpun Aku akan berbuat
dengan dikau: engkau akan mendjadi
lengang, hai pegunungan Se'ir, dan
Edom seluruhnja. Maka diketahuilah,
bahwa Aku Jahwe."
1 "Adapun engkau, hai anakmanusia, bernubuatlah perihal
pegunungan Israil. Hendaklah
kaukatakan: Hai pegunungan Israil,
dengarlah sabda Jahwe.
2 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Oleh karena seteru, telah berkata
tentang kamu: Ha! Ha! Ketinggian2
abadi itu telah mendjadi milik kita,
3 maka bernubuatlah dan hendaklah
kaukatakan: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Oleh karena kamu telah
mendjadi lengang serta ditjakup dari
semua sudut, sehingga kamu mendjadi
milik bangsa2 lain dan telah mendjadi
buah mulut dan desas-desus rakjat,
4 maka itu, hai pegunungan Israil,
dengarlah sabda Tuhan Jahwe ini:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata
kepada bukit2, baruh dan lembah2 dan
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kepada puing jang lengang itu, kepada
kota2 jang telah ditinggalkan serta
mendjadi gedoran dan olokan2 bagi
bangsa2 lain berkeliling,
5 makanja - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - dalam tjemburuanKu jang
hangat Aku bersabda kepada bangsa2
lain itu dan kepada Edom seluruhnja,
jang dengan hati jang bersukatjita
se-penuh2nja dan dengan djiwa jang
menghina telah memberi dirinja negeriKu
mendjadi miliknja, agar mendjadi milik
dan gedoran.
6 Maka itu bernubuatlah perihal tanah
Israil dan hendaklah kaukatakan kepada
pegunungan, bukit2, baruh dan lembah2
itu: Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Se-sungguh2nja dalam tjemburuanKu
dan amarahKu Aku bersabda: Oleh
karena kamu telah menanggung
tjertjaan sekalian bangsa,
7 makanja - demikianlah Tuhan Jahwe
berkata - Aku akan mengangkat
tanganKu seraja bersumpah: Sekalian
bangsa dikelilingmu akan menanggung
tjertjaannja sendiri.
8 Adapun kamu, hai pegunungan Israil,
kamu mesti menumbuhkan sulurmu
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serta berbuah bagi umatKu Israil, oleh
sebab mereka hampir datang.
9 Sebab se-sungguh2nja Aku datang
kepadamu dan berpaling kepadamu dan
kamu lalu akan diolah serta ditaburi.
10 Manusia akan Kubanjakkan diatas
kamu, jaitu segenap keluarga Israil
seluruhnja, kota2 itu akan didiami dan
puing akan dibangun kembali.
11 Manusia dan hewan akan
Kubanjakkan diatas kamu, sehingga
mendjadi banjak lagi subur. Kamu
akan Kubuat didiami seperti didjaman
sediakala dan Aku akan berbuat baik
kepadamu lebih daripada semula. Maka
ketahuilah kamu, bahwa Aku Jahwe.
12 Aku akan membuat manusia berdjalan2 diatasmu, jakni umatKu Israil.
Engkau akan dimiliki mereka serta
mendjadi pusakanja dan engkau tidak
akan membuat mereka tidak beranak."
13 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Oleh karena telah dikatakan tentang
kamu: Engkau memakan manusia dan
bangsamu kaubuat tidak beranak,
14 maka dari itu engkau tidak lagi
akan memakan manusia dan bangsamu
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takkan lagi kaubuat tidak beranak itulah firman Tuhan Jahwe.
15 Aku tidak membiarkan engkau
mendengar tjertjaan dari bangsa2 dan
penghinaan kaum2 tidak lagi akan
kautanggung dan Aku tidak lagi akan
membuat bangsamu ber-tatih2" - itulah
firman Tuhan Jahwe.
16 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
17 "Anak-manusia, keluarga Israil
mendiami tanahnja tapi menadjiskannja
dengan tingkah-laku serta perbuatannja;
seperti kenadjisan perempuan haidlah
tingkah-lakunja terhadapKu.
18 Maka Aku telah mentjurahkan
amarahKu atas mereka oleh karena
darah jang ditumpahkan mereka dinegeri
itu dan oleh karena berhala2 dengan
mana mereka telah menadjiskannja.
19 Aku telah mentjerai-beraikan mereka
diantara sekalian bangsa dan mereka
ber-serak2 disegala negeri; sekedar
tingkah-laku dan perbuatannja mereka
telah Kuadili.
20 Tapi setibanja diantara bangsa2
tempat mereka datang, mereka lalu
mentjemarkan namaKu jang kudus,
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karena perihal mereka dikatakan:
Mereka itu umat Jahwe, namun mereka
telah keluar dari negerinja.
21 Tapi Aku berkasihan demi namaKu
jang kudus, jang telah ditjemarkan
keluarga Israil diantara sekalian bangsa
tempat mereka datang.
22 Maka itu, katakanlah kepada
keluarga Israil: Demikianlah Tuhan
Jahwe berkata: Bukan karena kamulah
Aku bertindak demikian, hai keluarga
Israil, tetapi demi namaKu jang kudus
jang telah kamu tjemarkan diantara
sekalian bangsa tempat kamu datang.
23 Akan tetapi namaKu jang besar jang
telah ditjemarkan diantara sekalian
bangsa, jang kamu tjemarkan ditengah2nja, akan Kunjatakan kudus.
Maka diketahuilah sekalian bangsa itu,
bahwa Aku Jahwe - itulah firman Tuhan
Jahwe - jaitu pabila Aku dinjatakan
kudus dalam kamu dihadapan mereka.
24 Lalu Aku akan mengambil kamu dari
sekalian bangsa serta menghimpun kamu
dari segala negeri dan mendatangkan
kamu ketanahmu.
25 Dan Aku akan memertjiki kamu
dengan air jang tahir, lalu tahirlah kamu,
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dari segenap kenadjisan dan segala
berhalamu kamu akan Kutahirkan.
26 Kamu akan Kuberi hati jang baru dan
roh jang baru Kutaruh didalam batinmu.
Hati jang membatu akan Kudjauhkan
dari dalam batinmu dan kamu Kuberi
hati mendaging.
27 RohKu akan Kutaruh didalam
batinmu dan Aku membuat kamu
berdjalan menurut ketetapanKu dan
hukumKu kamu tepati serta kamu
laksanakan.
28 Kamu akan mendiami negeri jang
telah Kuanugerahkan kepada nenekmojangmu itu dan kamu mendjadi
umatKu dan Aku mendjadi Allahmu.
29 Aku akan menjelamatkan kamu
dari segenap kenadjisanmu. Aku
akan memanggil gandum dan
membanjakkannja dan tidak membebani
kamu dengan kelaparan.
30 Buah pepohonan dan hasil bumi akan
Kubanjakkan, agar kamu djangan lagi
usah menerima penghinaan kelaparan
diantara sekalian bangsa.
31 Maka kamu akan ingat akan tingkahlakumu jang djahat dan perbuatanmu
jang tidak baik. Lalu kamu sendiri
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akan merasa muak kepada segala
kesalahanmu dan semua kengerianmu.
32 Bukan demi kamulah Aku akan
bertindak demikian - itulah firman Tuhan
Jahwe; - hendaklah kamu tahu akan
itu dengan baik2. Merasa malu dan
kesipuanlah karena tingkah-lakumu, hai
keluarga Israil."
33 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Pada hari Aku mentahirkan kamu dari
segala kesalahanmu, maka kota2 itu
akan Kubuat didiami dan puing itu akan
dibangun kembali.
34 Negeri jang telah dilengangkan itu
akan diolah setelah lengang dihadapan
mata sekalian orang jang lewat disitu.
35 Lalu orang akan berkata: Negeri
jang dulu lengang itu telah mendjadi
seperti kebun 'Eden dan kota2 jang telah
mendjadi tumpukan puing, lengang dan
reruntuk itu telah mendjadi benteng
jang didiami.
36 Maka diketahuilah sekalian bangsa
jang tersisa dikelilingmu, bahwa Aku,
Jahwe, telah membangun kembali
runtuhan dan menanami apa jang
lengang. Aku Jahwe, telah bersabda,
dan akan Kubuat djuga."
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Tuhan Jahwe berkata:
"Dalam hal inipun Aku membiarkan
diriKu digerakkan oleh keluarga Israil,
sehingga Aku berbuat ini bagi mereka:
Aku membanjakkan mereka bagaikan
kawanan insani.
38 Bagaikan kawanan ternak jang sutji,
laksana kawanan Jerusjalem pada hari2
raya, demikianpun kota2 jang telah
mendjadi tumpukan puing itu akan
penuh dengan kawanan insani. Maka
diketahuilah, bahwa Aku Jahwe."
1 Tangan Jahwe menuruni aku,
lalu dihantarkanNja aku keluar
dalam roh Jahwe serta menempatkan
daku di-tengah2 lembah jang penuh
dengan tulang-belulang itu.
2 Ia menghantar aku berkeliling
diantaranja, dan sungguh2 itu amat
banjak sekali dipermukaan lembah itu
lagi kering sekali.
3 Lalu berkatalah Ia kepadaku: "Anakmanusia, adakah tulang2 itu masih akan
hidup kembali?" Sahutku: "Engkaulah
jang tahu, ja Tuhan Jahwe."
4 Ia menjambung: "Bernubuatlah
perihal tulang2 itu; hendaklah
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kaukatakan kepadanja: Hai tulang2
kering, dengarlah sabda Jahwe ini:
5 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Se-sungguh2nja Aku akan memasukkan
sebuah roh kedalam kamu, lalu kamu
akan hidup.
6 Aku akan memasang padamu
urat-saraf dan menaruh daging atasmu
serta mengulas kamu dengan kulit dan
menaruh sebuah roh didalam kamu.
Kamu lalu akan hidup. Maka ketahuilah
kamu, bahwa Aku Jahwe."
7 Kemudian aku bernubuat sebagaimana
jang dipesankan itu. Tengah aku
bernubuat terdjadilah bunji dan ada
gempar. Tulang2 itu saling mendekati.
8 Aku me-lihat2 dan lihatlah, ada
urat-saraf serta daging atasnja dan
berulas kulit, diatasnja, tapi roh belum
ada didalamnja.
9 Ia lalu berkata kepadaku:
"Bernubuatlah kepada roh itu,
bernubuatlah, hai anak-manusia, dan
hendaklah kaukatakan kepada roh itu:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Datanglah, hai roh, dari keempat mata
angin dan berhembuslah atas jang
terbunuh ini, agar mereka hidup."
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aku bernubuat, sebagaimana
jang dipesan; lalu roh itu memasuki
mereka dan mereka hidup kembali.
Mereka berdiri tegak, suatu angkatan
perang jang amat besar sekali.
11 Lalu berkatalah Ia kepadaku:
"Anak-manusia, tulang2 itu ialah seluruh
keluarga Israil. Se-sungguh2nja, mereka
telah berkata: Tulang2 kami sudah
mendjadi kering, harapan kami lenjaplah
sudah, habis sudah perkara kami.
12 Maka itu bernubuatlah dan
hendaklah kaukatakan kepada mereka:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Se-sungguh2nja, kubur kamu akan
Kubuka dan Aku akan menaikkan kamu
dari dalam kubur, hai umatKu, serta
mendatangkan kamu ketanah Israil.
13 Maka ketahuilah kamu, bahwa Aku
Jahwe, jakni pabila Aku membuka
kuburmu serta menaikkan kamu dari
dalam kuburmu, hai umatKu.
14 Aku akan menaruh rohKu didalam
kamu, lalu kamu akan hidup, dan Aku
menempatkan kamu ditanahmu. Maka
ketahuilah kamu; bahwa Aku, Jahwe,
sudah bersabda dan berbuat djuga" itulah firman Tuhan Jahwe. -
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Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
16 "Adapun engkau, hai anak-manusia,
ambilkanlah sebatang kaju dan tulislah
atasnja: Juda dan bani Israil, temannja.
Ambilkanlah sebatang kaju lagi dan
tulislah atasnja: Jusuf, kaju Efraim dan
seluruh keluarga Israil, temannja.
17 Dekatkanlah kedua batang itu
satu sama lain, sehingga mendjadi
satu batang kaju sadja; hendaknja itu
mendjadi satu ditanganmu.
18 Pabila kaum sebangsamu lalu berkata
kepadamu: Tidakkah kaudjelaskan
kepada kami apa artinja hal itu bagimu,
19 maka berbitjaralah dengan mereka
begini: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Se-sungguh2nja, Aku akan
mengambil kaju Jusuf jang ada ditangan
Efraim dan suku2 Israil jang mendjadi
temannja, dan lalu akan Kutaruh atas
kaju Juda serta membuatnja mendjadi
satu batang, sehingga mendjadi satu
ditanganKu.
20 Hendaknja batang2 kaju jang
kautulisi itu ditanganmu dihadapan mata
mereka,
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berbitjaralah dengan mereka
demikian: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Sesungguh2nja, Aku akan
mengambil bani Israil dari antara
sekalian bangsa tempat mereka pergi
dan menghimpun mereka dari segala
djurusan, lalu mendatangkan mereka
ketanahnja.
22 Aku akan membuat mereka mendjadi
satu bangsa dinegeri itu, dipegunungan
Israil, dan satu radja (akan meradjai)
mereka semua dan mereka tidak lagi
mendjadi dua bangsa dan tidak lagi
terbagi atas dua keradjaan.
23 Mereka tidak lagi menadjiskan diri
dengan berhala2 dan kenadjisannja
serta segala kedjahatannja. Aku akan
menjelamatkan mereka dari segala
penjelewengan mereka dengan mana
mereka telah berdosa dan Aku akan
mentahirkan mereka. Maka mereka
mendjadi umatKu dan Aku mendjadi
Allah mereka.
24 HambaKu Dawud akan meradjai
semua dan akan ada hanja satu
gembala bagi mereka semua. Mereka
akan berdjalan menurut hukumKu dan
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ketetapanKu akan mereka tepati serta
laksanakan.
25 Mereka akan mendiami negeri jang
telah Kuanugerahkan kepada hambaKu
Jakub, tempat diamlah nenek-mojangmu
itu. Mereka sendiri dan anak2 dan tjutju2
mereka akan diam disitu untuk selama2nja dan hambaKu Dawud mendjadi
narapatinja untuk se-lama2nja.
26 Aku hendak mengikat perdjandjian
perdamaian dengan mereka dan itu
akan mendjadi perdjandjian abadi
dengan mereka. Aku akan menetapkan
mereka serta membanjakkannja dan
Aku akan menetapkan tempatsutjiKu
di-tengah2nja untuk se-lama2nja.
27 KediamanKu akan ada diatas mereka
dan Aku mendjadi Allah mereka dan
mereka mendjadi umatKu.
28 Maka diketahuilah sekalian bangsa,
bahwa Aku, Jahwe, menjutjikan
Israil, jakni pabila tempat sutjiKu ada
di-tengah2 mereka untuk se-lama2nja".
1 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
2 "Anak-manusia, arahkanlah mukamu
menudju ke Gog (dan) negeri Magog,
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narapati Rosj, Mesjek dan Tubal, lalu
bernubuatlah lawan dia.
3 Hendaklah kaukatakan: Demikianlah
Tuhan Jahwe berkata: Se-sungguh2nja,
Aku melawan dikau, hai Gog, narapati
Rosj, Mesjek dan Tubal;
4 Aku membuat engkau berbalik. Aku
memasang susuh pada rahangmu lalu
mengeluarkan dikau serta seluruh
angkatan-perangmu, kuda2 dan
penunggang2, semuanja jang dilengkapi
penuh2, kelompok besar, semua dengan
djebang dan perisai serta memegang
pedang.
5 Parsi, Kusj, Put ada serta mereka,
semua dengan perisai dan ketopong.
6 Gomer dan segala anak-buahnja, BetTogarma diudjung utara dan segenap
anak-buahnja, kaum2 jang banjak ada
sertamu.
7 Hendaklah siap, bersiap-sedialah,
engkau sendiri serta segenap
kelompokmu dan jang berhimpun
disekitarnja dan hendaklah mendjadi
tempatnja berhimpun.
8 Sesudah banjak hari engkau akan
diberi amanat dan habis beberapa
tahun engkau akan mara kenegeri jang
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penduduknja luput dari pedang dan
sudah dihimpun dari antara banjak kaum
atas pegunungan Israil, jang sudah lama
mendjadi tumpukan puing. Semendjak
Israil dihantar keluar dari antara sekalian
kaum, mereka semua diam dengan
aman-sentosa.
9 Tapi engkau akan naik bagaikan pokok
gemuruh lagi madju; laksana awan
engkau menutupi negeri itu, engkau
sendiri serta segenap anak-buahmu dan
kaum banjak jang ada sertamu itu.
10 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Pada hari itu terdjadilah angan2
muntjul dalam hatimu dan engkau akan
merantjangkan rantjangan jang djahat.
11 Engkau akan berkata: Aku akan
naik lawan negeri jang terbuka serta
mara kepada orang bersentosa jang
diam dengan aman. Mereka semua
berkediaman tanpa tembok, dan palang
atau pintu tidak ada padanja.
12 Engkau pergi untuk mendjarah
dan menggedor, untuk mengedangkan
tanganmu kepada tumpukan2 puing
jang didiami dan kepada rakjat jang
dikumpulkan dari antara sekalian bangsa
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dan jang mengusahakan tanah dan
milik, lagi diam dipusat bumi.
13 Sjeba dan Dedan, kaum dagang
dari Tarsjisj dan segala singa-mudanja
berkata kepadamu: Untuk mendjarahkah
engkau datang? Untuk menggedorkah
engkau menghimpunkan pasukanmu?
Untuk mengangkat perak dan emaskah,
untuk mengambil ternak dan dagangan
dan merampas djarahan jang banjakkah?
14 Maka itu bernubuatlah, hai anakmanusia, dan hendaklah kaukatakan
kepada Gog: Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Bukankah pada saat umatKu
Israil diam dengan aman-sentosa
engkau akan bergerak madju?
15 Engkau bertolak dari tempattinggalmu diudjung utara, engkau
sendiri bersama dengan banjak kaum,
semua penunggang kuda, suatu
kumpulan besar dan angkatan perang
raksasa.
16 Engkau akan naik lawan umatKu
Israil bagaikan awan untuk menutupi
negeri itu. Pada djaman terachir akan
terdjadi. Engkau akan Kudatangkan
lawan negeriKu, agar Aku dikenali
sekalian bangsa, pabila Aku menjatakan
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kekudusanKu dalam engkau dihadapan
mata sekalian bangsa.
17 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Tentang engkaulah Aku bersabda pada
djaman dahulu dengan perantaraan
hambaKu, para nabi Israil, jang pada
masa itu bernubuat, bahwa engkau akan
Kudatangkan lawan mereka
18 Akan terdjadilah pada masa itu,
ketika Gog mara lawan Israil - itulah
firman Tuhan Jahwe - maka amarahKu
akan muntjul dihidungKu.
19 Dalam tjemburuan dan dalam
berangKu jang berapi Aku bersabda:
Tentu sadja pada masa itu akan
terdjadilah gemetar jang besar ditanah
Israil.
20 Gemetarlah dihadapanKu ikan dilaut
dan unggas diudara, margasatwa dan
segala sesuatu jang melata ditanah serta
segala manusia dipermukaan tanah.
Runtuhlah gunung-gemunung, djurang2
djatuh dan segala tembok rebahlah
ditanah.
21 Segala matjam gemetar akan
Kukerahkan lawan dia - itulah firman
Tuhan Jahwe. - Masing2 membalikkan
pedangnja lawan jang lain.
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akan Kuhukum dengan sampar
dan darah, hudjan deras akan
Kutjurahkan; hudjan beku, api dan
belerang Kuhudjankan atas dia dan atas
anak-buahnja serta atas kaum banjak
jang ada sertanja.
23 Demikian Aku akan menjatakan
kebesaran serta kekudusanKu dan
Kuberitahukan diriKu didepan mata
bangsa jang banjak. Maka diketahuilah
mereka, bahwa Aku Jahwe."
1 Adapun engkau, hai anakmanusia, bernubuatlah
lawan Gog; hendaklah kaukatakan:
Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Se-sungguh2nja Aku melawan dikau, hai
Gog, narapati Rosj, Mesjek dan Tubal
2 Engkau Kubuat berbalik, engkau
Kutuntun dan Kubuat naik dari
udjung utara. Engkau Kudatangkan
kepegunungan Israil.
3 Lalu Kusentak busurmu dari tangan
kirimu dan dari tangan kananmu
anak-panah akan Kudjatuhkan.
4 Atas pegunungan Israil engkau akan
rebah beserta dengan anak-buahmu dan
segala kaum jang ada sertamu. Engkau
akan Kuberikan kepada segala djenis
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burung elang dan margasatwa akan
makanan.
5 Dipermukaan ladang engkau akan
rebah, oleh sebab Aku sudah bersabda itulah firman Tuhan Jahwe.
6 Api akan Kukirim ke Magog dan
kepada mereka jang mendiami
kepulauan dengan aman-sentosa. Maka
diketahuilah mereka, bahwa Aku Jahwe.
7 NamaKu jang Kudus akan
Kuberitahukan di-tengah2 umatKu
Israil dan tak Kubiarkan ditjemarkan lagi
namaKu jang Kudus. Maka diketahuilah
sekalian bangsa, bahwa Aku Jahwe,
Kudus di Israil.
8 Sungguh2, itu akan kesampaian
dan akan terdjadi - itulah firman
Tuhan Jahwe, - itulah hari jang telah
Kusabdakan.
9 Maka penduduk kota2 Israil akan
keluar dan menjalakan serta menunukan
sendjata, perisai, djebang, busur dan
anak-panah, tongkat dan seligi. Dengan
itu mereka akan memasang api tudjuh
tahun lamanja.
10 Kaju dari ladang tidak lagi mereka
angkut dan mereka tidak lagi memungut
(kaju) dari hutan, sebab dengan
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sendjata itu mereka akan memasang
apinja. Mereka jang mendjarah mereka
akan didjarahnja dan mereka akan
merampasi mereka jang merampasinja itulah firman Tuhan Jahwe.
11 Pada hari itu Gog akan Kuberi di
Israil suatu tempat bernama untuk
kuburannja, jaitu Lembah 'Abarim,
disebelah barat laut, jang memegang
orang jang lewat. Dan Gog bersama
dengan chalaiknja akan dikuburkan
disitu, maka (lembah itu) akan disebut
"Lembah Hamon-Gog".
12 Keluarga Israil akan mengubur
mereka guna mentahirkan negeri itu,
tudjuh bulan lamanja.
13 Segenap kaum negeri akan
menguburkan dan mendjadi mahsjur
karenanja pada hari Aku menjatakan
kemuliaanKu - itulah firman Tuhan Jahwe
-.
14 Beberapa orang akan dipentjilkan dan
lalu mereka terus akan mendjeladjahi
negeri itu serta mengubur mereka jang
tertinggal dipermukaan tanah guna
mentahirkannja dari kenadjisan itu.
Tudjuh bulan lamanja mereka akan
meneruskan penjelidikannja itu.

Yehezkiel 39.15– 19
15 Seraja

182

mereka mendjeladjahi negeri
itu maka seseorang (diantaranja) melihat
tulang insani, ia lalu akan menempatkan
sebuah alamat disebelahnja, hingga para
pengubur menguburkannja dilembah
Hamon-Gog
16 - nama kota itupun Hamon - dan
dengan demikian mereka mentahirkan
negeri itu.
17 Adapun engkau, hai anak-manusia
- demikianlah Tuhan Jahwe berkata
- berkatalah kepada segala djenis
burung dan segenap margasatwa:
Berhimpunlah dan datanglah dari segala
djurusan berkeliling kepada kurban jang
Kusadjikan kepadamu, suatu kurban
besar dipegunungan Israil. Kamu akan
makan daging dan minum darah.
18 Daging pahlawan akan kamu makan
dan darah narapati2 bumi akan kamu
minum. Semuanja dombadjantan
anak domba, kambingdjantan dan
lembudjantan tambun dari Basjan.
19 Kamu boleh makan lemak sampai
kenjang dan minum darah hingga mabuk
dari kurban jang Kusadjikan kepadamu
itu.

Yehezkiel 39.20– 25
20 Kamu

183

akan mendjadi kenjang pada
medjaKu dengan kuda dan kuda-kereta,
dengan pahlawan dan segala peradjurit"
- itulah firman Tuhan Jahwe. 21 Demikianlah Aku akan menampakkan
kemuliaanKu di-tengah2 sekalian
bangsa. Semua bangsa akan melihat
pengadilanKu, jang akan Kuadakan,
dan tanganKu jang akan Kutaruh atas
mereka.
22 Maka diketahuilah keluarga Israil,
bahwa Aku, Jahwe, Allah mereka
semendjak hari itu dan selandjutnja.
23 Dan djuga sekalian bangsa
akan mengetahui, bahwa keluarga
Israil masuk pembuangan karena
kesalahannja, oleh karena mereka tidak
setia kepadaKu. Maka itu Kusembunjikan
wadjahKu terhadap mereka serta
menjerahkan mereka kedalam tangan
musuhnja, sehingga mereka semua
rebah karena pedang.
24 Sekedar kenadjisan serta
kesalahannja mereka Kuperlakukan
dan Kusembunjikan wadjahKu terhadap
mereka.
25 Maka itu - demikianlah Tuhan
Jahwe berkata - sekarang Aku hendak
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memulangkan kaum buangan Jakub
dan seluruh keluarga Israil hendak
Kukasihani dan tjemburulah Aku demi
namaKu jang kudus.
26 Mereka akan merasa malu karena
keaibannja dan segala ketidak-setiaan
jang telah dikerdjakan mereka terhadap
diriKu, jakni pabila mereka mendiami
kembali tanahnja dengan aman-sentosa,
dengan tidak ada seorangpun jang
menggentarkan.
27 Pabila mereka telah Kupulangkan dari
antara sekalian kaum serta Kuhimpunkan
dari segala negeri para seterunja dan
telah Kunjatakan kemuliaanKu didepan
mata sekalian bangsa jang banjak,
28 maka mereka akan mengetahui,
bahwa Aku, Jahwe, Allah mereka,
baik ketika Aku membuang mereka
kesegala bangsa, maupun ketika Aku
mengumpulkan mereka ditanahnja
sendiri dengan tidak ada seorangpun
dari antara mereka jang tertinggal disitu.
29 Aku tidak lagi akan menjembunjikan
wadjahKu terhadap mereka, oleh karena
Aku mentjurahkan rohKu sendiri atas
keluarga Israil" - itulah firman Tuhan
Jahwe.
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tahun keduapuluhlima
pembuangan kita, pada
permulaan tahun, tanggal sepuluh bulan
itu, empatbelas tahun setelah kota itu
direbut, tepat pada hari jang sama,
maka tangan Jahwe menuruni diriku. Ia
membawa aku kesitu.
2 Dalam penglihatan2 ilahi aku
dibawaNja kenegeri Israil dan Ia
menempatkan daku diatas sebuah
gunung jang tinggi sekali. Diatasnja,
disebelah selatan, ada sesuatu bagaikan
bangunan kota.
3 Aku dibawaNja kesitu dan lihatlah,
ada seseorang jang kelihatannja berupa
perunggu dan ditangannja ada sepotong
tali terpilin dari lenan dan sebatang
teberau pengukur. Ia berdiri dipintu
gerbang.
4 Orang itu lalu berkata kepadaku:
"Anak-manusia, lihatlah dengan
mata kepala sendiri dan dengarlah
dengan telinga sendiri; perhatikanlah
baik2 segala sesuatu jang hendak
kuperlihatkan kepadamu, sebab engkau
dibawa kesini, agar aku memperlihatkan
itu kepadamu. Beritahukanlah kepada
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keluarga Israil segala sesuatu jang akan
kaulihat".
5 Dan lihatlah, ada tembok disebelah
luar Rumah itu berkeliling. Ditangan
orang itu ada sebatang teberau
pengukur, lima hasta, jaitu hasta jang
sehasta dan setelempap pandjangnja. Ia
mengukur lebarnja bangunan itu: satu
teberau, dan tingginja: satu teberau.
6 Ia pergi kepintugerbang jang
menghadap ketimur, ia naik anaktangganja, lalu mengukur ambang
pintugerbang itu: satu teberau lebarnja.
7 Tjeruknja satu teberau pandjangnja
dan satu teberau lebarnja dan (djenang)
diantara tjeruk2 itu lima hasta dan
ambang pintugerbang disebelah haluan
pintugerbang didalam satu teberau.
8 (Ia mengukur haluan pintugerbang itu
didalam, satu teberau)
9 Ia lalu mengukur haluan pintugerbang
itu: delapan hasta; djenangnja: lima
hasta; haluan pintugerbang itu letaknja
disebelah dalam.
10 Tjeruk2 pintugerbang jang
menghadap ketimur itu adalah tiga
djumlahnja sebelah-menjebelah; ukuran
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ke-tiga2nja sama. Djenang2nja sebelah
menjebelah sama ukurannja djuga.
11 Kemudian ia mengukur lebarnja
tempat masuk pintugerbang itu: sepuluh
hasta; dan pandjangnja pintugerbang
itu: tigabelas hasta.
12 Didepan tjeruk2 itu ada sebuah
langkah, masing2 satu hasta sebelahmenjebelah. Tapi tjeruk itu lima hasta
sebelah-menjebelah.
13 Ia mengukur djuga pintugerbang itu
dari atap tjeruk hingga atap (tjeruk jang
berhadapan), lebarnja duapuluhlima
hasta dari pintu kepintu.
14 Lalu ia mengukur djenang2:
enampuluh hasta dan disebelah djenang
ada pelataran pintugerbang berkeliling.
15 Dari muka pintugerbang itu hingga
muka haluan pintugerbang jang
berhadapan: limapuluh hasta.
16 Ada djendela2 kintjup disebelah
dalam pada tjeruk2 itu dan pada
djenang2nja berkeliling. Demikianpun
halnja haluan itu. Ada djendela2
berkeliling disebelah dalam. Pada
djenang2 itu ada palam2an.
17 Ia membawa aku kepelataran-luar
dan lihatlah, ada beberapa balai dan
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lantai ubin jang dibuat berkeliling
pelataran. Tigapuluh balai ada dilantai
itu.
18 Lantai itu ada disebelah pintu2
gerbang seturut pandjangnja pintu2
gerbang itu, jaitu lantai ubin-bawah.
19 Ia mengukur lebarnja dari depan
pintugerbang-bawah sampai didepan
pelataran dalam, disebelah luar: seratus
hasta disebelah timur dan disebelah
utara.
20 Adapun pintugerbang jang
menghadap keutara dipelataranluar itu, ia mengukur pandjangnja dan
lebarnja.
21 Tjeruk2nja adalah tiga sebelahmenjebelah; djenang2 dan haluan2nja
ukurannja sama dengan jang dari
pintugerbang pertama itu, jakni
limapuluh hasta pandjangnja dan
duapuluhlima hasta lebarnja.
22 Djendela2, haluan serta palam2annja
ukurannja sama dengan jang dari
pintugerbang jang menghadap ketimur
itu. Orang naik kepadanja melalui tudjuh
anak tangga: haluannja (menghadap)
kedalam.
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sebuah pintugerbang
dipelataran-dalam, berhadapan dengan
pintugerbang disebelah utara, seperti
djuga halnja dengan pintugerbang
disebelah timur itu. Ia mengukur
djaraknja antara pintugerbang jang satu
dengan pintugerbang jang lain: seratus
hasta.
24 Kemudian ia menghantar aku
kesebelah selatan. Lihatlah, ada
sebuah pintugerbang jang menghadap
keselatan. Ia lalu mengukur (tjeruk2nja),
djenang2 dan haluannja; ukurannja
seperti jang tadi.
25 Ada djendela2 padanja dan
demikianpun pada haluannja
berkeliling, seperti djendela2 tadi;
pandjangnja limapuluh hasta dan
lebarnja duapuluhlima hasta;
26 tangganja ada tudjuh anaktangga
padanja; haluannja ada disebelah
dalam dan palam2an ada padanja, satu
disebelah sana dan satu disebelah sini,
jakni pada djenang2nja.
27 Di pelataran-dalam itu ada sebuah
pintugerbang jang menghadap
keselatan. Ia lalu mengukur djarak
antara pintugerbang jang satu dengan
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pintugerbang jang lain, disebelah
selatan: seratus hasta.
28 Ia lalu membawa aku kepelatarandalam liwat pintugerbang selatan itu.
Ia mengukur pintugerbang selatan;
ukurannja seperti jang tadi.
29 Tjeruk2nja, djenang2 dan haluannja
ukurannja sama dengan jang tadi.
Padanja ada djendela2, seperti pada
haluannja, berkeliling; lima puluh hasta
pandjangnja dan duapuluhlima hasta
lebarnja.
30 Dan ada sebuah haluan berkeliling;
duapuluh hasta pandjangnja dan
duapuluh lima hasta lebarnja.
31 Haluannja menghadap kepelataranluar. Ada palam2an dan djenang2nja dan
tangga jang anaktangganja delapan.
32 Kemudian ia membawa aku
kepelataran-dalam kesebelah timur
dan lalu mengukur pintugerbang itu;
ukurannja seperti jang tadi.
33 Tjeruk2, djenang2 dan haluannja
ukurannja seperti jang tadi; ada
djendela2 padanja, seperti pada
haluannja, berkeliling; limapuluh hasta
pandjangnja duapuluh lima hasta
lebarnja.
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menghadap kepelataranluar. Ada palam2an pada djenang2nja
sebelah-menjebelah dan tangga jang
anaktangganja delapan.
35 Ia lalu membawa aku kepintugerbang
utara, jang diukurnja pula; ukurannja
seperti jang tadi.
36 Tjeruk2, djenang2 dan haluannja
ukurannja sama djuga dan ada djendela2
padanja berkeliling: limapuluh hasta
pandjangnja duapuluh lima hasta
lebarnja.
37 Haluannja menghadap kepelataranluar. Ada palam2an pada djenang2nja
sebelah-menjebelah dan tangga jang
anaktangganja delapan.
38 Ada sebuah balai dengan pintunja
sendiri disebelah djenang pintu2 gerbang
itu. Disitu kurban bakar dikumbah.
39 Dalam haluan pintugerbang itu
ada dua medja disebelah sini dan dua
medja disebelah sana guna menjembelih
diatasnja kurban bakar, kurban penebus
dosa dan kurban pelunas salah.
40 Disebelah luar, diutara bagi orang
jang naik kepintu masuk pintugerbang
itu, ada dua medja dan disisi lain, jakni
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disebelah haluan pintugerbang itu, ada
dua medja lagi.
41 Djadi empat medja disebelah sini dan
empat lagi disebelah sana pintugerbang
itu, djumlahnja delapan medja. Diatasnja
(kurban2) disembelih.
42 Bagi kurban bakar ada empat
medja dari batu jang bersegi empat;
pandjangnja satu setengah hasta,
lebarnjapun satu setengah hasta dan
tingginja satu hasta. Diatasnja ditaruhlah
alat2 buat menjembelih kurban bakar
dan kurban sembelihan.
43 Susur jang setelempap lebarnja
terpasang disebelah dalam berkeliling.
Diatas medja2 itulah ditaruh daging
kurban.
44 Diluar pintugerbang-dalam ada balai
para penjanji dipelataran-dalam. Satu
letaknja disebelah pintu gerbang utara
dan menghadap keselatan dan satu
letaknja disebelah pintugerbang selatan
dan menghadap keutara.
45 Berkatalah ia kepadaku: "Balai jang
menghadap keselatan itu (diuntukkan)
bagi para imam jang berbakti di Rumah
itu
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balai jang menghadap keutara
ini (diuntukkan) bagi para imam jang
menjelenggarakan kebaktian mesbah.
Mereka itu ialah kaum Sadok, jang
diantara kaum Levita boleh mendekati
Allah untuk bergilirbakti kepadaNja."
47 Kemudian ia mengukur pelataran
itu; pandjangnja seratus hasta dan
lebarnjapun seratus hasta, djadi bersegi
empat, dan mesbah ada didepan Rumah
itu.
48 Ia lalu membawa aku ke Haluan
Rumah dan ia mengukur djenang2nja:
lima hasta sebelah-menjebelah;
lebarnja pintugerbang ialah tiga hasta
sebelah-menjebelah.
49 Pandjangnja Haluan itu ialah
duapuluh hasta dan lebarnja duabelas
hasta. Orang naik kepadanja lewat
sepuluh anaktangga. Pada djenang2nja
ada turus sebelah-menjebelah.
1 Ia lalu membawa aku ke
Balai itu dan mengukur
djenang2nja; lebarnja enam hasta
sebelah-menjebelah.
2 Lebarnja pintu ialah sepuluh hasta.
Sisi2 pintu itu ialah lima hasta sebelahmenjebelah. Ia mengukur pandjangnja:
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empatpuluh hasta, dan lebarnja,
duapuluh hasta.
3 Kemudian ia masuk kedalam dan
mengukur djenang pintu itu: dua hasta,
lalu pintu itu sendiri: enam hasta; dan
lebarnja pintu itu ialah tudjuh hasta.
4 Ia mengukur pandjangnja: duapuluh
hasta: dan lebarnja: duapuluh hasta
didepan Balai itu. Lalu ia berkata: "Itulah
Kudus-mukadas."
5 Ia mengukur dinding Rumah itu: enam
hasta; lebarnja bangunan tambahan
Rumah itu berkeliling ialah empat hasta.
6 Bilik2nja, jang satu diatas jang
lain, djumlahnja tigapuluh dengan tiga
tingkat. Dinding rumah itu berdjendjang
berkeliling buat bilik2 itu, sehingga itu
mendjadi penjangga dan bilik itu tidak
makan dinding Rumah itu.
7 Lebarnja dari tingkat ketingkat
bertambah pada bilik2 itu sesuai dengan
djendjang Rumah itu jang ber-2tingkat
berkeliling pada Rumah itu. Pada Rumah
itu ada birai jang melebar keatas. Dari
jang bawah orang dapat naik ke jang
ditengah dan ke jang paling atas.
8 Pada Rumah itu kulihat suatu
ketinggian berkeliling, jakni alas bilik2
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itu, satu teberau penuh jang enam hasta
pandjangnja.
9 Lebarnja dinding bangunan tambahan
itu disebelah luar ada lima hasta. Dan
ada ruang antara bilik2 Rumah itu
10 dan djuga diantara semua balai itu,
jang lebarnja duapuluh hasta dikeliling
Rumah itu.
11 Pintu2 bangunan tambahan
itu menghadap keruang itu, satu
pintu menghadap keutara dan satu
menghadap keselatan. Lebarnja tempat
ruang itu ialah lima hasta berkeliling.
12 Bangunan jang letaknja didepan
lapangan tersendiri disebelah barat
itu, lebarnja tudjuhpuluh hasta dan
dinding bangunan itu lebarnja lima
hasta berkeliling dan pandjangnja
sembilanpuluh hasta.
13 Ia mengukur Rumah itu: pandjangnja
seratus hasta; lapangan tersendiri itu
tambah bangunan itu serta dinding2nja
seratus hasta pandjangnja.
14 Muka Rumah itu tambah lapangannja
disebelah timur: seratus hasta.
15 Ia mengukur djuga pandjangnja
bangunan itu sepandjang lapangan
tersendiri jang ada dibelakangnja itu
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dan serambi2 sebelah-menjebelah:
seratus hasta. Balai didalam dan haluan2
pelataran,
16 ambang2, djendela2 kintjup, serambi
berkeliling jang bertiga dan berhadapan
dengan ambang itu berlapis kaju
berkeliling dari lantai hingga djendela2;
djendela2 itu ditutupi.
17 Diatas pintu hingga didalam Rumah
itu dan djuga diluar dan lagi pada
seluruh dinding berkeliling didalam dan
diluar, (ada) gambaran2.
18 Semua berukirkan kerub2 dan
palam2an; satu palam2an diantara dua
kerub. Pada kerub2 itu ada dua muka
19 jakni muka manusia jang menudju
ke-palam2an disebelah sini dan muka
singa jang menudju ke-palam2an
disebelah sana. Seluruh Rumah itu
berkeliling berukirkan begitu.
20 Dari lantai hingga keatas pintu
terukirlah itu dan djuga pada dinding
baitullah.
21 Djenang2 baitullah bersegi empat.
Didepan jang kudus kelihatanlah sesuatu
jang berupa
22 mesbah dari kaju, tiga hasta tingginja
dan dua hasta pandjangnja. Sudut2 ada
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padanja dan alasnja serta dinding2nja
dari kaju. Ia lalu berbitjara, katanja
kepadaku: "Inilah medja dihadapan
hadirat Jahwe."
23 Pada Balai itu ada dua pintu dan
demikianpun pada Jang kudus:
24 masing2 pintu ada dua daun pintu
jang dapat berputar, jakni dua pada
pintu jang satu dan dua pada pintu jang
lain.
25 Pintu2 Balai itu berukirkan kerub2
dan palam2an sebagaimana dindingpun
berukiran. Dimuka Haluan, disebelah
luar, ada sengkuap dari kaju.
26 Djendela2 kintjup dan palam2an ada
pada sisi Haluan itu sebelah-menjebelah
dan djuga pada bilik2 Rumah dan pada
sengkuap2 itu.
1 Kemudian ia menghantar aku
keluar kepelataran besar menudju
keutara dan membawa aku kebalai jang
berhadapan dengan lapangan tersendiri
itu lagi berhadapan dengan bangunan
itu serta menghadap keutara.
2 Sepandjang muka disebelah utara
pandjangnja seratus hasta dan lebarnja
limapuluh hasta.
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dengan keduapuluh
(hasta) dipelataran-dalam dan
berhadapan dengan lantai ubin
dipelataran-luar itu ada sebuah serambi
dimuka serambi jang bertiga;
4 dan didepan sekalian balai itu ada
sebuah djalan jang sepuluh hasta
lebarnja disebelah dalam dan jang
seratus hasta pandjangnja. Pintu2nja
menghadap keutara.
5 Semua balai atas itu adalah pendek,
oleh sebab serambi2 itu makan
didalamnja, lebih pendek daripada jang
dibawah dan ditengah bangunan itu.
6 Sebab (balai) itu terbagi atas tiga
tingkat dan turus2 tidak ada padanja,
sebagaimana halnja dengan pelataran2
itu. Karena itu semua balai atas itu
lebih pendek daripada jang dibawah dan
ditengah itu, mulai dari tanah.
7 Dan pagar tembok diluar jang
sedjadjar dengan balai itu menudju
kepelataran-luar dimuka balai itu;
pandjangnja limapuluh hasta.
8 Sebab pandjangnja balai jang ada
dipelataran luar itu ialah limapuluh hasta
dan sepandjang muka baitullah seratus
hasta.

Yehezkiel 42.9–13
9 Dibawah

199

balai itu ada pintu masuk,
jaitu disebelah timur bila orang masuk
kedalamnja dari pelataran-luar itu.
10 Melebar berhadapan dengan
pelataran itu kedjurusan timur
sepandjang lapangan tersendiri itu dan
sepandjang bangunan itu ada beberapa
balai djuga.
11 Didepannja ada sebuah djalan,
sebagaimana halnja djuga pada
balai jang letaknja didjurusan utara.
Pandjangnja dan lebarnja sama dengan
itu; semua pintu keluar dan susunannja
serta pintu2nja sama djuga.
12 Dan seperti pintu balai jang disebelah
selatan, demikianpun pintu dipermulaan
djalan, jakni djalan di depan pagar
tembok "Gina" itu didjurusan timur bila
orang masuk.
13 Berkatalah ia kepadaku: "Semua
balai diutara dan balai diselatan jang
ada didepan lapangan tersendiri itu ialah
balai jang kudus; disana para imam jang
mendekati Jahwe makan jang mahasutji.
Disitupun diletakkannja jang mahasutji,
jakni kurban santapan, kurban penebus
dosa dan kurban pelunas salah, sebab
tempat sutjilah itu.
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para imam masuk, maka
mereka tidak boleh keluar lagi dari Jang
kudus kepelataran-luar, dan mereka
mesti meletakkan pakaian ibadah disitu,
oleh sebab (pakaian itu) sutji adanja.
Mereka mesti mengenakan pakaian lain
untuk mendekati tempat rakjat".
15 Selesai mengukur Rumah itu didalam
ia lalu menghantar aku keluar menudju
kepintugerbang jang menghadap
ketimur. Ia mengukur berkeliling.
16 Dengan teberau pengukur itu ia
mengukur sisi timur: lima ratus teberau
pengukur berkeliling dengan teberau
pengukur.
17 Ia lalu mengukur djuga sisi utara;
lima ratus teberau berkeliling dengan
teberau pengukur.
18 Sisi selatanpun diukurnja: lima ratus
teberau dengan terberau pengukur
19 berkeliling. Kemudian sisi barat
diukurnja: limaratus teberau dengan
terberau pengukur.
20 Pada keempat sisi itu ia mengukur
temboknja berkeliling; pandjangnja lima
ratus dan lebarnja lima ratus; gunanja
ialah memisahkan jang sutji dari jang
tak sutji.
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menghantar aku kepintu
gerbang, jakni pintugerbang jang
menghadap ketimur itu.
2 Dan lihatlah, kemuliaan Allah
Israil datang dari djurusan timur.
Ada debus bagaikan debus air jang
banjak dan bertjahajalah bumi karena
kemuliaanNja.
3 Penglihatan jang kulihat itu adalah
seperti penglihatan jang telah kulihat,
ketika aku datang untuk membinasakan
kota itu; kelihatannja seperti penglihatan
jang dahulu kulihat ditepi sungai Kebar.
Aku lalu meniarap.
4 Kemuliaan Jahwe masuk Rumah itu
lewat pintugerbang jang menghadap
ketimur itu.
5 Kemudian roh itu mengangkat aku
dan membawa aku kepelataran-dalam,
dan lihatlah: terpenuhilah Rumah itu
oleh kemuliaan Jahwe.
6 Aku mendengar seseorang jang
berbitjara dengan daku dari dalam
Rumah itu sedangkan orang lain itu
berdiri disampingku.
7 KataNja kepadaku: "Anak-manusia,
disinilah tempat tachtaKu dan tempat
telapak kakiKu; disini Aku menetap
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di-tengah2 bani Israil untuk selama2nja.
Keluarga Israil serta radja2 dan kaum
tua2nja takkan menadjiskan lagi
namaKu jang kudus dengan djinahnja
dan majat radja2nja
8 dengan meletakkan ambangnja
dekat pada ambangKu dan djenang2nja
disamping djenang2Ku, sehingga
hanja dinding sadja diantara Aku
dengan mereka. Mereka telah
menadjiskan namaKu jang kudus
dengan kengerian2nja jang diperbuat
mereka, maka mereka telah Kutelan
dalam murkaKu.
9 Tapi sekarang mereka mendjauhkan
djinahnja dan majat radja2nja
daripadaKu, maka Aku menetap
di-tengah2 mereka untuk selama2nja.
10 Adapun engkau, hai anak-manusia,
beritahulah keluarga Israil Rumah itu
- maka mereka merasa malu karena
kengerian2nja - dan hendaklah mereka
mengukur bagannja.
11 Djikalau mereka merasa malu
karena segala sesuatu jang telah
diperbuat mereka, maka adjarkanlah
kepada mereka bangun2 Rumah itu
dan perlengkapannja, pintu2 keluar
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dan pintu2 masuknja serta segenap
bangun2nja dan seluruh susunan serta
bangun2nja dan segala hukumnja.
Tulislah kesemuanja itu dihadapan mata
mereka, agar mereka tepati segala
bangun2 serta susunannja, agar mereka
laksanakan.
12 Dan inilah hukumnja Rumah
itu: Diatas puntjak gunung seluruh
wilajahnja berkeliling mahasutji itulah
hukumnja Rumah itu."
13 "Dan inilah ukuran mesbah dengan
memakai hasta jang satu hasta
dan setelempap pandjangnja: Ada
sebuah alur jang satu hasta dan satu
hasta lebarnja; birainja pada bibirnja
berkeliling: sedjengkal. Dan inilah
tingginja mesbah itu:
14 Dari alur ditanah hingga edaran
bawah: dua hasta dan lebarnja dua
hasta; dari edaran ketjil itu hingga
edaran besar: empat hasta dan lebarnja
sehasta.
15 Dapur apinja empat hasta dan dari
dapur api mendjulanglah empat tanduk.
16 Dapur api itu budjur sangkar,
duabelas hasta pandjangnja dan
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lebarnjapun duabelas hasta pada
keempat sisinja.
17 Edarannja empatbelas (hasta)
pandjangnja dan lebarnja pun
empatbelas (hasta) pada keempat
sisinja. Birai jang berkeliling itu setengah
hasta dan alur jang ada padanja itu
sehasta berkeliling; anak2 tangganja
menghadap ketimur.
18 Berkatalah Ia kepadaku: "Anakmanusia, demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Itulah susunan mesbah itu
pada hari dibuat untuk menjampaikan
atasnja kurban bakar dan memertjikkan
darah atasnja.
19 Hendaklah engkau memberikan
kepada imam-Levita dari keturunan
Sadok jang boleh mendekati Aku - itulah
firman Tuhan Jahwe - untuk bergilirbakti
kepadaKu, seekor anak lembudjantan
akan kurban penebus dosa.
20 Dan hendaklah kauambil dari
darahnja dan lumaslah keempat tanduk
itu, keempat sudut edaran dan birai
berkeliling itu. Dengan demikian
engkau membersihkannja dari dosa dan
menghapusnja.
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lalu kauambil
lembudjantan kurban penebus
dosa itu untuk dibakar ditempatnja di
Rumah itu diluar tempat sutji.
22 Pada hari kedua hendaklah engkau
mengundjukkan seekor kambingdjantan
jang tak bertjatjat akan kurban penebus
dosa. Demikian mesbah itu dibersihkan
dari dosa sebagaimana lembudjantan
itupun dibersihkan dari dosa.
23 Selesai pembersihan itu hendaklah
kauundjukkan seekor anak lembudjantan
jang tak bertjatjat dan seekor
dombadjantan tak bertjatjat dari
kawanan
24 dan hendaklah itu kauundjukkan
kehadapan hadirat Jahwe. Dan para
imam hendaknja menghamburkan
garam atasnja serta menjampaikannja
kepada Jahwe akan kurban bakar.
25 Tudjuh hari lamanja harus
engkau mempersembahkan seekor
kambingdjantan sehari akan
kurban penebus dosa; seekor anak
lembudjantan dan seekor dombadjantan
jang tak bertjatjat dari kawanan sehari
harus diundjukkan.
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hari lamanja mesbah itu akan
dibersihkan, ditahirkan dan ditahbiskan.
27 Sesudah hari2 itu: jakni pada hari
jang kedelapan dan selandjutnja, para
imam akan mempersembahkan kurban2
bakarmu dan kurban2 sjukurmu atas
mesbah itu. Dan Aku akan berkenan
padamu - itulah firman Tuhan Jahwe -.
1 Ia menghantar aku kembali
kepintugerbang luar dari Jang
kudus, jang menghadap ketimur. Pintu
itu ada tertutup.
2 Berkatalah Jahwe kepadaku:
"Pintugerbang itu tetap tertutup dan
tidak akan dibuka. Tidak ada seorangpun
jang boleh masuk, sebab Jahwe. Allah
Israil telah masuk lewat situ; makanja
itu tertutup.
3 Adapun narapati itu, djustru oleh
sebab ia narapati adanja, boleh duduk
disitu untuk makan dihadapan hadirat
Jahwe. Lewat haluan pintugerbang itu
ia harus masuk dan lewat situ ia harus
keluar."
4 Ia lalu membawa aku kepintugerbang
utara dimuka Rumah itu. Aku
memandang, dan lihatlah kemuliaan
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Jahwe memenuhi Rumah Jahwe dan aku
meniarap.
5 Berkatalah Jahwe kepadaku:
"Anak-manusia, perhatikanlah dan
lihatlah dengan mata kepala sendiri
dan dengarlah dengan telinga
sendiri segala sesuatu jang hendak
Kusabdakan kepadamu perihal segala
peraturan Rumah Jahwe dan seluruh
hukumnja. Dengan baik2 engkau harus
memperhatikan masuknja kedalam
Rumah itu dan segala pintu keluar dari
Jang kudus.
6 Hendaklah kaukatakan kepada
kaum degil, jakni kepada keluarga
Israil. Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: Tjukup sekian dengan segala
kengerian2mu, hai keluarga Israil,
7 jaitu kamu membawa masuk
orang asing jang berkulup hatinja
dan jang berkulup badannja, agar
mereka ada ditempat sutjiKu dan
mentjemarkan RumahKu tengah kamu
mengundjukkan redjekiKu, jaitu lemak
dan darah, dan dengan demikian kamu
membatalkan perdjandjianKu dengan
segala kengerianmu itu.
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sendiri tidak menjelenggarakan
kebaktian tempat sutjiKu, melainkan
kamu menugaskan kebaktian ditempat
sutjiKu kepada orang lain akan ganti
kamu sendiri.
9 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
Setiap orang asing jang berkulup hatinja
dan jang berkulup badannja tidak boleh
masuk kedalam tempat sutjiKu, jaitu
setiap orang asing jang ada di-tengah2
bani Israil.
10 Adapun kaum Levita jang mendjauhi
diriKu waktu Israil bersesat, jakni
bersesat daripadaKu dengan
menuruti berhala2, akan menanggung
kesalahannja itu.
11 Di tempat sutjiKu mereka mendjadi
pelajan2 jang bertugas pada pintu2
gerbang Rumah itu dan pelajan2
didalam Rumah itu. Mereka itu akan
menjembelih kurban bakar dan kurban
sembelihan bagi rakjat dan harus
bersedia melajaninja.
12 Oleh sebab mereka telah melajaninja
dihadapan berhala2 dan telah mendjadi
batu sandungan bagi keluarga Israil,
maka itu Aku mengangkat tanganKu
lawan mereka - itulah firman Tuhan
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Jahwe dan mereka mesti menanggung
kesalahannja itu.
13 Mereka tidak boleh menghampiri
Aku untuk mendjabat imam dihadapan
hadiratKu serta menghampiri segala
barang sutjiKu dan barang jang
mahasutji. Mereka mesti menanggung
keaibannja dan kengerian2 jang telah
diperbuatnja.
14 Aku akan membuat mereka mendjadi
pelajan kebaktian Rumah itu guna
pekerdjaan dan segala sesuatu jang
perlu diperbuat disitu."
15 "Para imam-Levita, jakni kaum
Sadok jang bergilirbakti ditempat sutjiKu
waktu bani Israil bersesat daripadaKu,
mereka itu boleh mendekati Aku untuk
bergilirbakti dan berdiri dihadapan
hadiratKu guna mengundjukkan
kepadaKu lemak dan darah - itulah
firman Tuhan Jahwe.
16 Mereka itu boleh memasuki tempat
sutjiKu dan mendekati medjaKu
untuk bergilirbakti kepadaKu dan
menjelenggarakan kebaktianKu.
17 Apabila mereka memasuki
pintugerbang pelataran-dalam, maka
mereka harus mengenakan dandanan
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lenan; mereka tidak boleh pakai kain
bulu domba waktu bergilirbakti disebelah
dalam pintu2 gerbang pelataran-dalam
dan didalam Rumah itu.
18 Kepalanja harus bertudung lenan dan
pada pinggangnja mereka harus pakai
seluar dari kain lenan dan tidak boleh
bersabuk, sehingga berpeluh.
19 Pabila mereka keluar kepelataranluar kepada rakjat, maka mereka harus
membuka dandanan jang mereka pakai
waktu bergilirbakti; mereka harus
meletakkannja di balai Jang kudus dan
mengenakan pakaian lain, agar djangan
menjutjikan rakjat dengan dandanannja
itu.
20 Kepala mereka djangan ditjukur dan
rambutnja djangan dibiarkan tumbuh
sadja, melainkan kepalanja hendaknja
dipangkas dengan teliti.
21 Seorang imam tidak boleh minum
air anggur, apabila ia masuk kedalam
pelataran-dalam.
22 Seorang djanda atau perempuan
jang ditalaki djangan mereka ambil
akan isteri, melainkan hanja seorang
anak-dara dari keluarga Israil; tapi
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seorang djanda dari seorang imam boleh
mereka ambil.
23 UmatKu harus mereka adjari untuk
membedakan jang sutji dan jang
tak sutji; jang nadjis dan jang tahir
hendaknja mereka beritahu.
24 Dalam hal sengketa hendaknja
mereka menghakimi; menurut hukumKu
harus mereka putuskan. TauratKu dan
ketetapanKu harus mereka tepati dalam
segala perajaanKu dan hari SabatKu
harus mereka sutjikan.
25 Waktu seseorang mati, mereka
tidak boleh menghampiri, agar djangan
menadjiskan diri. Tapi bagi ajah dan
ibu, bagi saudara dan saudari jang tak
bersuami mereka boleh menadjiskan
dirinja.
26 Setelah seorang ditahirkan maka
masih harus dibilang tudjuh hari baginja.
27 Pada hari ia lalu masuk kedalam Jang
kudus, jakni pelataran dalam, untuk
bergilirbakti dalam Jang kudus, ia harus
mengundjukkan kurban penebus-dosa, itulah firman Tuhan Jahwe -.
28 Mereka tidak akan mempunjai bagian
warisan, sebab Aku ini mendjadi bagian
warisan mereka. Mereka djangan kamu
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beri milikpusaka di Israil, sebab Aku ini
mendjadi milik-pusakanja.
29 Kurban santapan, kurban penebus
dosa dan kurban pelunas salah boleh
mereka makan. Segala sesuatu jang
diharamkan di Israilpun mendjadi bagian
mereka.
30 Jang paling baik dari segala
djenis buah bungaran dan segala
djenis sumbangan bakti jang kamu
sumbangkan diuntukkan bagi para
imam. Jang paling baik dari adonanmu
harus kamu berikan kepada imam untuk
menurunkan berkah atas rumahmu.
31 Para imam tidak boleh makan
bangkai atau (daging) jang di-tjabik2
entah burung entah binatang lainnja."
1 "Apabila kamu mengundikan
negeri itu mendjadi pusaka, maka
kamu harus menjendirikan bagi Jahwe
bagian sutji negeri itu; pandjangnja
duapuluhlima ribu (hasta) dan lebarnja
duapuluh ribu (hasta). Daerah itu adalah
sutji seluas membentang.
2 Dari daerah itu teruntukkan bagi
tempat sutji sebuah persegi empat
jang limaratus (hasta) (pandjangnja)
dan lima ratus (hasta) (lebarnja) serta
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padang rumput dari limapuluh hasta
berkeliling.
3 Dari daerah jang diukur demikian
engkau harus mengukur sebagian jang
duapuluhlima ribu hasta pandjangnja
dan sepuluh ribu lebarnja. Disitu letaknja
tempat sutji, jakni Kudus-mukadas.
4 Itulah bagian sutji negeri dan
teruntukkan bagi para imam jang
bergilirbakti ditempat sutji dan jang
mendekati untuk bergilirbakti kepada
Jahwe. Itu mendjadi bagi mereka tempat
rumahnja dan daerah sutji bagi tempat
sutji.
5 Sebagian, jang duapuluhribu hasta
pandjangnja dan sepuluh ribu hasta
lebarnja, mendjadi milik-pusaka kaum
Levita, pelajan2 Rumah itu, bersama
dengan kota2 untuk didiami mereka.
6 Wilajah kota harus kamu tetapkan
jang limaribu hasta lebarnja dan
duapuluhlima ribu hasta pandjangnja,
dekat pada tempat sutji itu; teruntukkan
itu bagi seluruh keluarga Israil."
7 "Bagi narapati teruntukkan bagian
disebelah sini dan disebelah sana
bagian tempat sutji dan wilajah kota
itu, sepandjang bagian tempat sutji
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dan sepandjang wilajah kota, disebelah
selatan menudju keselatan dan disebelah
timur menudju ketimur; pandjangnja
sama dengan bagian warisan masing2,
dari batasan barat hingga batasan timur
8 dari negeri itu. Itu mendjadi milikpusakanja di Israil, agar para narapatiKu
djangan memeras lagi umatKu. Negeri
itu sendiri hendaknja mereka berikan
kepada keluarga Israil seturut segala
sukunja."
9 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Tjukuplah itu bagi kalian, hai para
narapati Israil. Buangkanlah kelaliman
dan aniaja; laksanakanlah hukum dan
keadilan; ambillah sitaanmu daripada
umatKu, itulah firman Tuhan Jahwe.
10 Hendaknja neratja, efa dan batmu
tepat.
11 Hendaknja efa dan batmu sama
ukurannja, sehingga bat itu sepersepuluh
homer dan efapun sepersepuluh homer;
seturut homer hendaknja diukur.
12 Misjkal hendaknja duapuluh gera;
duapuluh misjkal, duapuluh lima misjkal
dan limabelas misjkal mendjadi satu
mina bagi kamu."
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pemungutan jang harus kamu
pungut: Seperenam efa dari homer
gandum, seperenam efa dari homer
djelai.
14 Bea minjak Zaitun ialah satu bat
minjak dari sepuluh bat atau satu kor,
jang sepuluh bat isinja, jakni satu homer,
sebab sepuluh bat mendjadi satu homer.
15 Lagi seekor biri2 dari kawanan milik
Israil jang djumlahnja dua ratus ekor,
untuk kurban santapan, kurban bakar
dan kurban sjukur buat mentjeriakan
kamu-itulah firman Tuhan Jahwe-.
16 Seluruh kaum negeri wadjib
menjampaikan sumbangan itu kepada
narapati di Israil.
17 Dan narapati lalu wadjib membiajai
kurban bakar, kurban penebus dosa,
kurban santapan dan kurban tuangan
pada hari2 raja bulan muda, hari2
Sabat dan segala perajaan lain keluarga
Israil. Diapun akan membelandjai
kurban penebus dosa, kurban santapan,
kurban bakar dan kurban sjukur untuk
mentjeriakan keluarga Israil."
18 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Dalam bulan pertama, tanggal satu
bulan itu, engkau harus mengambil
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seekor anak lembudjantan jang tak
bertjatjat untuk membersihkan tempat
sutji itu.
19 Imam harus mengambil darah kurban
penebus dosa itu dan melumas djenang2
Rumah itu, keempat sudut edaran
mesbah dan djenang2 pintu gerbang
pelataran-dalam.
20 Demikianpun engkau harus berbuat
pada tanggal tudjuh bulan itu demi orang
jang chilaf atau bersalah karena tidak
tahu. Demikian kamu akan mentjeriakan
Rumah itu.
21 Dalam bulan pertama hari
keempatbelas bulan itu mendjadi
perajaan Paskah bagimu; tudjuh hari
lamanja orang harus makan roti tak
beragi.
22 Pada hari itu narapati harus
menjampaikan seekor lembudjantan
sebagai kurban penebus dosa untuk
dirinja sendiri dan untuk seluruh kaum
negeri.
23 Selama tudjuh hari perajaan
itu ia harus menjampaikan kurban
bakar kepada Jahwe, jakni tudjuh
lembudjantan dan tudjuh dombadjantan
jang tak bertjatjat, tiap hari dari
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ketudjuh itu, dan tiap2 hari djuga
seekor kambing djantan sebagai kurban
penebus dosa.
24 Beserta dengan lembudjantan
dan dombadjantan masing2 ia harus
menjampaikan kurban santapan seefa
dan minjak sehin beserta dengannja."
25 "Dalam bulan ketudjuh, hari jang
kelimabelas bulan itu dengan beralasan
perajaan itu ia harus menjampaikan jang
sama tudjuh hari lamanja, jaitu kurban
penebus dosa, kurban bakar, kurban
santapan dan minjak."
1 Demikianlah Tuhan Jahwe
berkata: "Pintugerbang pelatarandalam jang menghadap ketimur harus
ditutup selama enam hari kerdja.
Tapi pada hari ketudjuh dibuka dan
demikianpun dibuka pada hari bulan
muda.
2 Narapati itu akan masuk lewat haluan
pintugerbang itu dari luar dan lalu
berdiri pada djenang2 pintugerbang
itu. Kemudian para imam hendaknja
menjampaikan kurban bakarnja dan
kurban sjukurnja. Ia lalu hendaknja
bersembah-sudjud diambang pintu
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gerbang itu lalu keluar. Pintugerbang itu
lalu tidak tertutup hingga petang hari.
3 Kaum negeri hendaknja bersembahsudjud dihadapan hadirat Jahwe
ditempat masuk pintu gerbang itu pada
hari Sabat dan bulan muda.
4 Kurban bakar jang hendaknja
diundjukkan narapati itu kepada Jahwe
pada hari Sabat ialah enam anakdomba
tak bertjatjat dan seekor dombadjantan
tak bertjatjat,
5 dan beserta dengan dombadjantan
itu kurban santapan seefa dan beserta
dengan anak2 domba itu kurban
santapan sebanjak dapat ia berikan dan
minjak sehin beserta dengan masing2
efa.
6 Pada hari bulan muda (hendaknja
ia menjampaikan) seekor anak
lembudjantan tak bertjatjat dan
enam ekor anakdomba dan seekor
dombadjantan tak bertjatjat
7 dan lagi kurban santapan seefa
beserta dengan anak lembu djantan dan
tiap-tiap domba djantan itu hendaknja
disampaikannja dan beserta dengan
anak2domba itu masing2 sebanjak dapat
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ia berikan dan lagi minjak sehin beserta
dengan masing2 efa."
8 "Pabila narapati itu masuk, maka ia
harus masuk lewat haluan pintugerbang
dan lalu keluar lewat situ pula.
9 Apabila kaum negeri datang
menghadap Jahwe waktu perajaan2,
maka jang masuk lewat pintugerbang
utara untuk bersembah-sudjud,
hendaknja ia keluar lewat pintugerbang
selatan; dan jang masuk lewat
pintugerbang utara hendaknja keluar
lewat pintugerbang selatan; ia djangan
kembali lewat pintu ia masuk, melainkan
lewat (pintugerbang) jang berhadapan
ia harus keluar.
10 Narapati itu hendaknja di-tengah2
mereka; ketika mereka masuk, iapun
masuk dan ketika mereka keluar iapun
keluar pula.
11 Pada hari2 raya dan perajaan
lain2nja kurban santapan hendaknja
seefa beserta dengan lembudjantan dan
seefa beserta dengan dombadjantan;
dan beserta dengan anak2 domba
hendaknja sebanjak dapat ia berikan dan
minjaksehin beserta dengan masing2
efa.
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narapati itu mau
menjampaikan kurban bakar rela
ataupun kurban sjukur rela kepada
Jahwe, maka pintugerbang jang
menghadap ketimur hendaknja dibuka
baginja. Lalu ia dapat menjampaikan
kurban bakarnja dan kurban sjukurnja,
sebagaimana jang disampaikan pada
hari Sabat; kemudian ia keluar dan
pintugerbang itu hendaknja ditutup
setelah ia keluar.
13 Hendaklah engkau setiap hari
menjampaikan seekor anak domba jang
berumur satu tahun dan tak bertjatjat
akan kurban bakar kepada Jahwe;
tiap2 pagi hendaklah engkau berbuat
demikian.
14 Dan sertanja hendaklah engkau tiap2
pagi menjampaikan kurban santapan
seperenam efa serta minjak seperenam
hin untuk menjimbah patinja. Itulah
persembahan kepada Jahwe, ketetapan
abadi dan langgeng.
15 Anakdomba itu, kurban santapan
serta minjak itu hendaknja disampaikan
setiap pagi: suatu kurban bakar tetap."
16 Demikianlah Tuhan Jahwe berkata:
"Pabila narapati itu memberikan
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kepada salah seorang puteranja hadiah
dari warisannja, maka hadiah itu
mendjadi milik puteranja; itu mendjadi
milik-pusaka mereka.
17 Tapi pabila ia memberikan dari
warisannja hadiah kepada seorang
pendjawatnja, maka hadiah itu mendjadi
miliknja sampai tahun pembebasan,
lalu itu kembali kepada narapati itu.
Warisannja hanja bagi putera2nja sadja.
18 Narapati itu tidak boleh mengambil
sesuatu dari warisan rakjat dengan
merampas milik-pusakanja. Dari
milik-pusakanja sendiri sadja ia boleh
mewariskan sesuatu kepada putera2nja,
agar djangan seorangpun dari umatKu
diusir dari milik-pusakanja."
19 Ia membawa aku lewat pintu jang
ada disebelah pintugerbang itu kebalai
tempat sutji jang diuntukkan bagi para
imam dan jang menghadap keutara.
Dan lihatlah, disitu ada suatu tempat
diudjung, disebelah barat.
20 Berkatalah ia kepadaku: "Inilah
tempatnja para imam merebus kurban
pelunas salah dan kurban penebus
dosa dan membakar persembahan,
sehingga tak perlu itu dibawa keluar
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kepelataran-luar dan rakjat dengan
demikian disutjikan."
21 Lalu aku dihantarnja keluar
kepelataran-luar lewat keempat
pendjuru pelataran itu. Dan lihatlah, ada
pelataran di-tiap2 pendjuru pelataran
itu.
22 Djadi dikeempat pendjuru pelataran
itu ada pelataran2 beratap; pandjangnja
empatpuluh (hasta) dan lebarnja
tigapuluh (hasta); ukuran ke-empat2nja
sama sadja.
23 Ada pagar tembok pada keempat2nja berkeliling; dan pada kaki
pagar itu berkeliling sudah dibuatlah
tempat2 masak.
24 Berkatalah ia kepadaku: "Inilah
dapur2 tempat pelajan2 Rumah itu
merebus kurban rakjat."
1 Ia menghantar aku kembali
kepintu Rumah itu dan lihatlah,
ada air keluar dari bawah panggung
Rumah itu, disebelah timur, sebab
Rumah itu menghadap ketimur. Air itu
turun dari bawah lambung kanan rumah
itu disebelah barat mesbah itu.
2 Ia menghantar aku keluar lewat
pintugerbang utara dan membawa
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aku berkeliling diluar hingga kepintu
gerbang-luar jang menghadap ketimur.
Dan lihatlah, air itu mengalir dari
lambung kanan.
3 Orang itu pergi menudju ketimur
dengan tali pengukur ditangannja dan ia
mengukur seribu hasta. Lalu ia menjuruh
aku menjeberangi air itu; air itu sampai
kematakaki.
4 Ia mengukur seribu hasta lagi dan
menjuruh aku menjeberangi air itu:
air itu sampai kelutut. Kembali ia
mengukur seribu hasta serta menjuruh
aku menjeberangi: air itu sampai
kepinggang.
5 Sekali lagi ia mengukur seribu hasta;
sudah mendjadi sungai jang tidak
dapat diseberangi, sebab air itu sudah
meninggi sampai mendjadi tjukup dalam
untuk berenang; sebuah sungai jang
tidak dapat diseberangi.
6 Maka berkatalah ia kepadaku:
"Melihatkah engkau, hai anak-manusia?"
Lalu ia menghantar aku kembali
sepandjang pinggir sungai itu.
7 Sedang aku kembali, lihatlah,
sepandjang pinggir sungai itu ada pohon
jang banjak sekali, sebelah-menjebelah.
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ia kepadaku :"Air itu
mengalir kewilajah timur, turun ke 'Araba
dan lalu menudju kelaut, keair asin dan
membuat air itu mendjadi tawar.
9 Dimana sadja sungai itu mengalir
segala machluk jang mengeriap disitu
akan hidup. Ikannja mendjadi banjak
sekali, sebab dimana sadja masuk,
air itu menjehatkan dan dimana sadja
sungai itu datang ada hidup.
10 Nelajan berdiri sepandjang tepinja
dari 'En-Gadi sampai ke 'En-'Eglajim;
daerah itu mendjadi pendjemuran pukat.
Semua ikannja sama djenisnja dengan
ikan dilaut Besar, banjak sekali.
11 Tapi serok2-nja dan kubangan2nja
tidak didjadikan tawar; teruntukkan itu
untuk penggaraman.
12 Sepandjang sungai itu pada tepinja
sebelah-menjebelah tumbuhlah segala
djenis pohon buah2an jang daun2nja
tidak mendjadi laju dan jang buahnja
tidaklah habis. Setiap bulan pohon itu
akan berbuah baru, oleh karena airnja
keluar dari tempat sutji. Buah2annja
mendjadi makanan dan daun2annja
mendjadi obat2-an".
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Tuhan Jahwe berkata:
"Lihatlah batasan daerah jang harus
kamu bagikan akan warisan bagi
keduabelas suku Israil: Jusuf ada dua
bagiannja.
14 Kamu masing2 akan mendapat
bagian jang sama, oleh karena Aku
telah mengangkat tanganKu (hendak
bersumpah) untuk menganugerahkannja
kepada nenek-mojangmu. Maka negeri
itu harus mendjadi bagian warisanmu.
15 Dan inilah batasan negeri itu. Disisi
utara mulai dari Laut Besar menudju
keHetlon hingga tempat masuk Hamat:
Sedad,
16 Berota, Sibraim jang letaknja
diantara wilajah Damsjik dan wilajah
Hamat, Haser-ha-Tikon jang letaknja
dibatasan Hauran.
17 Batasan itu membentang mulai dari
Laut hingga keHaser-'Enon, batasan
Damsjik disebelah utara menudju ke
utara, dan batasan Hamat. Itulah sisi
utara.
18 Disisi timur: antara Hauran dan
Damsjik, antara Gile'ad dan negeri Israil,
sungai Jarden mendjadi batasannja
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hingga ke Laut-Timurmenudju ke Tamar.
Itulah sisi timur.
19 Sisi selatan menudju keselatan:
mulai dari Tamar hingga air Meriba, dari
Kadesj sampai ke anak sungai menudju
ke Laut Besar. Itulah sisi selatan.
20 Sisi barat: Laut Besar mendjadi
batasan sampai berhadapan dengan
tempat masuk Hamat. Itulah sisi barat.
21 Negeri itu harus kamu bagikan satu
sama lain sekedar keduabelas suku
Israil.
22 Itu mendjadi bagian warisan kamu
sendiri dan kaum perantau jang
merantau di-tengah2 kamu dan jang
sudah beranak di-tengah2 kamu. Mereka
harus kamu perlakukan sebagai warga
bangsa Israil. Bagian warisan akan
diperundikan bagi mereka bersama
dengan kamu di-tengah2 suku2 Israil.
23 Dalam suku mana si perantau
merantau, disitu ia akan diberi bagian
warisannja" - itulah firman Tuhan Jahwe.
1 Dan inilah nama semua suku:
Mulai dari udjung utara, dari laut
menudju ke Hetlon sampai ketempat
masuk Hamat, Haser-'Enon', batasan
Damsjik diutara sepandjang Hamat;
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dari sisi timur hingga sisi barat negeri
itu mendjadi milik masing2, jakni: Dan:
satu (bagian).
2 Sepandjang batasan Dan dari sisi
timur sampai ke sisi barat, Asjer: satu
(bagian).
3 Sepandjang batasan Asjer dari sisi
timur sampai ke sisi barat, Naftali: satu
(bagian).
4 Sepandjang batasan Naftali dari sisi
timur sampai ke sisi barat, Menasje:
satu (bagian).
5 Sepandjang batasan Menasje dari sisi
timur sampai ke sisi barat, Efraim: satu
(bagian).
6 Sepandjang batasan Efraim dari sisi
timur sampai ke sisi barat, Ruben: satu
(bagian).
7 Sepandjang batasan Ruben dari sisi
timur sampai ke sisi barat, Juda: satu
(bagian).
8 Sepandjang batasan Juda dari sisi
timur sampai ke sisi barat letaknja
bagian sutji jang disendirikan itu,
lebarnja duapuluhlimaribu hasta dan
pandjangnja sama dengan pandjangnja
bagian2 lain dari sisi timur sampai
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kesisi barat Dan tempat sutji ada
di-tengah2nja.
9 Dan bagian jang kamu sendirikan itu
bagi Jahwe pandjangnja duapuluhlima
ribu hasta dan lebarnja sepuluh ribu
hasta.
10 Mereka itu jakni para imam, akan
memiliki bagian sutji itu: diutara
duapuluh lima ribu hasta dan dibarat
lebarnja sepuluh ribu hasta dan ditimur
lebarnja sepuluh ribu hasta; diselatan
pandjangnja dua puluh limah ribu hasta.
Dan tempat sutji Jahwe ditengahnja.
11 Itu mendjadi milik para imam dari
kaum Sadok jang ditahbiskan dan jang
menjelenggarakan kebaktianKu, jang
tidak bersesat waktu bani Israil bersesat,
sebagaimana bersesatlah para Levita.
12 Dengan demikian mereka mendapat
sebagian dari bagian negeri jang
mahasutji dekat pada daerah para
Levita.
13 Adapun para Levita mendapat
bagian sesuai dengan wilajah para
imam, jang duapuluhlima ribu hasta
pandjangnja dan sepuluh ribu hasta
lebarnja. Pandjangnja seluruhnja ialah
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duapuluhribu hasta dan lebarnja sepuluh
ribu hasta.
14 Daripadanja mereka tidak boleh
mendjual ataupun menukar sesuatu dan
dengan demikian memindahtangankan
bagian terbaik dari negeri itu, sebab
disutjikan itu bagi Jahwe.
15 Adapun limaribu hasta jang masih
tersisa dari lebar sepandjang duapuluh
ribu itu mendjadi bagian tak sutji
guna kota itu sebagai tempat tinggal
dan padang rumput. Dan kota itu
ditengahnja.
16 Dan inilah ukurannja: sisi utara
empat ribu lima ratus hasta; sisi selatan
empat ribu lima ratus hasta; sisi timur
timur empat ribu lima ratus hasta: sisi
barat empat ribu lima ratus hasta.
17 Dan padang rumput kota itu diutara
duaratus limapuluh hasta; diselatan
duaratus limapuluh hasta ditimur
duaratus limapuluh hasta, dibarat
duaratus limapuluh hasta.
18 Jang masih tersisa sesuai dengan
bagian jang sutji itu pandjangnja
ialah sepuluhribu hasta ditimur dan
sepuluhribu hasta dibarat sesuai dengan
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bagian jang sutji itu. Perolehannja guna
redjeki para pekerdja kota itu.
19 Akan para penghuni kota itu: orang
dari segala suku akan mendiaminja.
20 Bagian itu seluruhnja adalah
duapuluh lima ribu hasta dan duapuluh
lima ribu hasta; djadi segiempat
hendaklah kamu sendirikan, jakni bagian
sutji itu bersama dengan wilajah kota
itu.
21 Sisanja mendjadi milik narapati,
sebelah-menjebelah pada bagian sutji
dan wilajah kota itu, sepandjang
duapuluhlima ribu hasta disebelah
timur sampai ke batasan timur, dan
disebelah barat sampai kebatasan barat
sepandjang duapuluhlima ribu hasta; itu
bagi narapati sedjadjar dengan bagian2
lain itu; bagian sutji dan tempat Rumah
jang sutji itu ditengahnja.
22 Milik-pusaka para Levita dan wilajah
kota itu letaknja ditengah apa jang
mendjadi milik narapati; antara batasan
Juda dengan batasan Binjamin letaknja
apa jang mendjadi milik narapati.
23 Inilah suku2 jang lain: dari sisi timur
sampai kesisi barat Binjamin: satu
(bagian).
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batasan Binjamin dari
sisi timur sampai kesisi barat, Sjime'on:
satu (bagian).
25 Sepandjang batasan Sjime'on dari
sisi timur sampai kesisi barat, Isakar:
satu (bagian).
26 Sepandjang batasan Isakar dari sisi
timur sampai kesisi barat, Zebulun: satu
(bagian).
27 Sepandjang batasan Zebulun dari
sisi timur sampai kesisi barat, Gad: satu
(bagian).
28 Sepandjang batasan Gad menudju
kebatasan kidul, batasannja dari Tamar
sampai ke air Meriba-Kadesj, keanak
sungai ditepi laut.
29 Itulah negeri jang kamu akan bagikan
akan warisan bagi sekalian suku Israil;
demikianlah bagian2nja" - itulah firman
Tuhan Jahwe.
30 Dan inilah pintu keluar dari kota itu:
disebelah utara empatribu limaratus
hasta ukurannja.
31 Pintugerbang2 kota itu disebut
menurut nama suku2 Israil. Tiga
pintugerbang diutara, jakni satu
pintugerbang Ruben, satu pintu gerbang
Juda dan satu pintugerbang Levi.
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timur empatribu limaratus
hasta dan tiga pintugerbang, jakni satu
pintugerbang Jusuf, satu pintugerbang
Binjamin dan satu pintugerbang Dan.
33 Disebelah selatan empatribu
limaratus hasta ukurannja dan tiga
pintugerbang, jakni satu pintugerbang
Sjime'on, satu pintugerbang Isakar dan
satu pintugerbang Zebulun.
34 Disebelah barat empatribu limaratus
hasta dan tiga pintugerbang, jakni satu
pintugerbang Gad, satu pintugerbang
Asjer dan satu pintugerbang Naftali.
35 Lingkarannja ialah delapanbelas ribu
hasta. Dan nama kota itu selandjutnja
ialah "Jahwe disitu."

Daniel
1 Dalam

tahun ketiga pemerintahan
Jojakim, radja Juda, datanglah
Nebukadnezar, radja Babel, ke
Jerusjalem dan melingkarinja.
2 Tuhan menjerahkan Jojakim, radja
Juda, dan sebagian perabot bait Allah
kedalam tangannja. Dan ia membawanja
kenegeri Sjine'ar. Perabot itu dibawanja
kedalam chazanah dewanja.
3 Maka radja bertitah kepada
Asjpenaz, kepala para sida2nja untuk
mendatangkan beberapa bani Israil,
jaitu dari keturunan radja atau dari
kaum bangsawan,
4 pemuda2 jang tak bertjela serta
tampan rupanja, paham dalam segenap
kebidjaksanaan, berpengetahuan luas
dan berpengertian tentang ilmu, lagi
tjakap untuk mengabdi didalam istana
radja. Iapun harus mengadjar mereka
dalam sastera dan bahasa Chaldai.
5 Adapun radja menentukan tjatu
mereka sesehari dari santapan radja
serta anggur, jang biasa diminumnja
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sendiri. Pendidikan itu hendaknja
berlangsung tiga tahun lamanja;
sesudah itu mereka mesti mengabdi
pada radja.
6 Diantara mereka terdapat djuga
beberapa bani Juda, jakni Daniel,
Hananja, Misjael dan 'Azarja.
7 Tetapi oleh kepala para sida2 itu
mereka diberi nama lain: Daniel
dinamainja Beltjsasar, Hananja Sjadrak,
Misjael Mesjak dan 'Azarja 'Abed-Nego.
8 Adapun Daniel bertekad bulat untuk
tidak menadjiskan dirinja dengan
santapan radja dan dengan anggur jang
biasa diminum radja. Maka dimintanja
kepada kepala para sida2 itu, djangan
sampai ia menadjiskan dirinja.
9 Lalu Daniel dianugerahi Allah kerelaan
dan rahmat dihadapan kepala para sida2
10 Tetapi kata kepala para sida2 itu
kepada Daniel: "Aku kuatir, kalau2
seri baginda, jang telah menentukan
makanan serta minumanmu, melihat,
bahwa kamu kurang baik kelihatannja
daripada pemuda2 lainnja jang sebaja
denganmu, dan kalau2 kamu karenanja
membebankan salah keatas kepalaku
dihadapan radja".
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lalu berkata kepada
pendjenang, jang diperbantukan oleh
kepala para sida2 itu kepada Daniel,
Hananja, Misjael dan 'Azarja:
12 "Sudilah mengambil pertjobaan
dengan hamba2mu ini selama sepuluh
hari, dan biarlah kami diberi sadja sajur
akan makanan dan air akan minuman.
13 Lalu bandingkanlah rupa kami
dengan rupa pemuda2, jang makan dari
santapan radja. Kemudian berbuatlah
dengan hamba2mu ini sekadar
dipandang baik oleh tuan."
14 Ia mendengarkan permintaan
mereka, lalu diambilnja pertjobaan
dengan mereka sepuluh hari.
15 Sehabis sepuluh hari itu rupa mereka
lebih baik dan badannja lebih gemuk
dari segala pemuda, jang makan dari
santapan radja.
16 Untuk selandjutnja pendjenang
itu mengambil santapan mereka dan
anggur jang harus diminum mereka, dan
mereka diberinja sajur sadja.
17 Kepada keempat pemuda itu Allah
menganugerahkan pengetahuan dan
paham dalam segenap sastera dan
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kebidjaksanaan, tetapi Daniel mengerti
djuga segenap penglihatan dan mimpi.
18 Sesudah lewat waktu, jang
ditetapkan radja sebelum mereka
dibawa menghadap radja, maka mereka
dihantar kepala para sida2 kehadapan
Nebukadnezar.
19 Radja berbitjara dengan mereka
dan diantara sekaliannja tidak terdapat
seorangpun jang setara dengan Daniel,
Hananja, Misjael dan 'Azarja. Mereka itu
lalu masuk hamba radja.
20 Dan tiap2 kali radja menanjakan
kepada mereka tentang suatu hal,
jang memerlukan kebidjaksanaan dan
pengertian, maka didapatinjalah mereka
itu sepuluh kali lipat tjakapnja dari
segala djuru tenung dan ahli djampi
diseluruh keradjaannja.
21 Adapun Daniel tetap disana sampai
tahun pertama pemerintahan Cyrus.
1 Dalam tahun kedua pemerintahan
Nebukadnezar bermimpilah
Nebukadnezar. Oleh karena itu
gelisahlah hatinja dan tidurnjapun hilang
daripadanja.
2 Radja lalu bertitah untuk memanggil
para djuru tenung, ahli djampi, djuru
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hobatan dan orang Chaldai guna
mentakbirkan kepada radja mimpi itu.
Mereka datang dan berdiri dihadapan
radja.
3 Radja berkata kepada mereka: "Aku
bermimpi dan hatiku gelisah karena
ingin mengetahui makna mimpi itu."
4 Maka sahut orang2 Chaldai itu kepada
radja: (Dalam bahasa Aram) "Baginda,
hiduplah se-lama2nja! Tjeritakanlah
kiranja mimpi itu kepada hamba2
ini, maka kami akan meberitahukan
takbirnja."
5 Tetapi djawab radja kepada orang2
Chaldai: "Titahku ini sudahlah
diberitahu: Sungguh, djika kamu tidak
dapat memberitahu aku mimpi itu serta
takbirnja, maka kamu akan ditjintjang
dan rumahmu akan didjadikan tumpukan
puing!
6 Tetapi djika kamu dapat
memberitahukan mimpi itu serta
takbirnja, maka kamu akan mendapat
anugerah dan hadiah serta martabat
besar daripadaku. Djadi, beritahulah aku
mimpi itu serta takbirnja!"
7 Mereka lalu mendjawab lagi: "Sudilah
baginda mentjeritakan mimpi itu
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kepada hamba2nja, maka kami akan
memberitahukan takbirnja."
8 Djawab radja: "Sekarang aku tahu
sungguh2, bahwa kamu, mau mengulur2 waktu, karena kamu melihat,
bahwa titahku itu sudah diberitahu.
9 Kamu tidak dapat memberitahukan
mimpi itu kepadaku, oleh sebab satu2nja
maksudmu ialah: Kamu telah bersepakat
untuk mengatakan sesuatu jang dusta
dan buruk kepadaku, sampai waktunja
berubah!Djadi, tjeritakanlah mimpi itu
kepadaku, maka tahulah aku, bahwa
kamu dapat memberitahukan takbirnja
djuga!"
10 Djawab orang2 Chaldai kepada
radja: "Tiada seorangpun dibumi dapat
memberitahukan apa jang dititahkan
baginda itu. Oleh karena itu tiada radja,
pembesar atau penguasa satupun, jang
pernah minta jang sedemikian itu dari
djuru tenung, ahli djampi atau orang
Chaldai manapun.
11 Apa jang diminta baginda adalah
terlalu sukar dan tiada lain orang djuga
jang dapat memberitahukan hal itu
kepada baginda selain dewata, jang
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kediamannja tidak ada di-tengah2
insan."
12 Makanja radja berang dan
sangat geram, dan ia bertitah
untuk membinasakan segala orang
bidjaksana di Babel 13 Ketika perintah itu dikeluarkan,
supaja orang2 bidjaksana dibunuh,
ditjari djugalah Daniel dan kawan2nja
akan dibunuh.
14 Dengan bidjak dan arif Daniel lalu
menjapa Arjok, komandan pengawal
radja, jang sudah berangkat hendak
membunuh para bidjaksana di Babel.
15 Ia angkat bitjara dengan berkata
kepada Arjok, kuasa radja itu: "Mengapa
gerangan perintah jang begitu keras
ini dikeluarkan radja?" Arjok lalu
memberitahukan hal itu kepada Daniel.
16 Kemudian Daniel masuk dan mohon
kepada radja, supaja ia diberi tempo
untuk memberitahu radja takbir itu.
17 Lalu Daniel pergi kerumahnja dan
memberitahu kawan2nja, Hananja,
Misjael dan 'Azarja,
18 agar mereka mohon kerahiman
daripada Allah surga mengenai rahasia
itu, supaja Daniel dan kawan2nja
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djangan dibunuh ber-sama2 dengan
para bidjaksana lainnja di Babel.
19 Maka disingkapkanlah rahasia itu
kepada Daniel didalam suatu penglihatan
dimalam hari. Daniel lalu memudji Allah
surga.
20 Adapun Daniel angkat bitjara
dengan berkata: Terpudjilah nama Allah
se-lama2nja, sebab kepunjaanNjalah
kebidjaksanaan dan perkasaan!
21 Dialah jang mengubah waktu dan
tempo, jang memetjat radja dan
mengangkat radja, jang mengaruniakan
kebidjaksanaan kepada jang bidjak,
dan pengetahuan kepada jang tahu
mem-beda2kan.
22 Dialah jang menjingkapkan
jang dalam dan tersembunji, jang
mengetahui apa jang ada dalam
kegelapan, padaNjalah tinggal terang.
23 Ja Allah nenek-mojangku, Engkau
kupudji dan kumuliakan, karena
Engkau mengaruniakan kepadaku
kebidjaksanaan dan keperkasaan. Dan
sekarang telah Kauberitahu aku apa jang
kami mohon kepadaMu, sebab perkara
radja itu telah Kauberitahukan kepada
kami.
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itu Daniel pergi kepada Arjok,
jang diberi tugas membinasakan para
bidjaksana di Babel. Ia menghadap dan
berkata begini kepadanja: "Djanganlah
orang2 bidjaksana itu dibinasakan,
tetapi antarkanlah aku kehadapan radja,
supaja radja kuberitahu takbir itu."
25 Dengan ber-gegas2 Arjok
menghantarkan Daniel kehadapan
radja dan berkata kepadanja: "Diantara
kaum buangan Jahudi hamba telah
mendapatkan seseorang, jang dapat
memberitahukan takbir itu."
26 Radja angkat bitjara dan berkata
kepada Daniel, jang namanja Beltsjasar:
"Sanggupkah engkau memberitahukan
kepadaku mimpi, jang telah kulihat serta
takbirnja?"
27 Djawab Daniel kepada radja: Rahasia
jang ditanjakan baginda, tidak dapat
diberitahukan kepada seri baginda oleh
para bidjaksana, atau djuru tenung atau
ahli djampi atau ahlunnudjum.
28 Tetapi ada Allah disurga, jang
menjingkapkan rahasia2. Ia sudah
mau memberitahukan kepada radja
Nebukadnezar apa jang akan terdjadi
pada achir masa. Mimpi dan penglihatan
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jang terbajang didepan mata baginda
dipembaringan baginda, adalah sebagai
berikut:
29 Sedang seri baginda dipembaringan,
timbullah angan2 pada baginda tentang
apa jang akan terdjadi kelak. Maka
Dia, jang menjingkapkan rahasia2,
memberitahukan kepada baginda apa
jang akan terdjadi.
30 Nah, kepadaku rahasia itu
telah disingkapkan, bukan berkat
kebidjaksanaan jang kumiliki itu
melebihi segala orang hidup melainkan
hanja supaja takbirnja diberitahukan
kepada seri baginda dan supaja baginda
mengenal angan2 hati baginda.
31 Seri baginda mendapat suatu
penglihatan: Lihatlah: Sebuah patung
- amat besarlah patung itu dan
kilaunjapun luar biasa - berdiri tegak
didepan baginda dan kelihatannja
mendahsjatkan.
32 Adapun kepala patung itu dari emas
murni, dada dan lengan2nja dari perak,
perut dan pahanja dari perunggu,
33 betisnja dari besi, sedang kakinja
sebagian dari besi dan sebagian dari
tanah liat.
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baginda me-lihat2nja,
terlepaslah sebuah batu, tanpa
perbuatan tangan (manusia) dan
mengenai patung itu pada kakinja
jang dari besi dan tanah liat, dan
meremukkannja.
35 Lalu sekaligus remuklah besi,
tanah liat, perunggu, perak dan emas
itu serta mendjadi seperti sekam
dipengirikan dalam musim panas.
Angin menerbangkannja, sehingga
tidak terdapat lagi bekasnja sedikitpun.
Tetapi batu, jang mengenai patung itu,
mendjadi gunung besar jang memenuhi
seluruh bumi.
36 Itulah mimpinja, dan takbirnja akan
kami katakan sekarang kepada baginda.
37 Seri baginda, radja diradja, jang
telah dikurniai keradjaan, kekuatan,
kuasa dan martabat oleh Allah surga,
38 dimanapun anak2 manusia duduk.
Kedalam tangan baginda telah
diserahkanNja margasatwa dipadang
dan burung diudara dan baginda
dibuatNja berkuasa atas kesemuanja itu.
Nah, baginda sendirilah kepala emas itu.
39 Tetapi sesudah baginda akan bangkit
suatu keradjaan lain, jang lebih ketjil
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daripada baginda. Kemudian keradjaan
ketiga dari perunggu, jang akan
berkuasa atas seluruh bumi.
40 Lalu keradjaan keempat, jang
keras laksana besi, sama seperti besi
jang meremukkan dan membubukkan
segala sesuatu. Dan seperti besi,
jang menghantjur-leburkan, maka
keradjaan tadi akan meremukkan dan
menghantjur-leburkan kesemuanja itu.
41 Dan bahwasanja kaki2 dan djari2nja,
seperti jang dilihat baginda, sebagian
dari besi dan sebagian dari tanah liat
ialah: Keradjaan tadi akan terbagi;
sesuatu dari kekerasan besi akan ada
padanja, sebagaimana dilihat baginda,
bahwa besi itu bertjampur dengan tanah
liat jang lembab.
42 Djari2 kakinja sebagian dari besi dan
sebagian dari tanah liat ialah: Keradjaan
tadi separunja akan keras dan sebagian
akan rapuh adanja.
43 Sebagaimana baginda melihat,
bahwa besi itu bertjampur dengan
tanah liat jang lembab, mereka akan
bertjampur oleh benih manusia, tetapi
mereka satu sama lain tidak akan
merupakan kepaduan, sebagaimana
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besipun tidak dapat bertjampur dengan
tanah liat.
44 Tetapi dalam djaman radja2 itu
Allah surga akan mendirikan suatu
keradjaan, jang se-lama2nja tak akan
roboh, dan keradjaan itu tak akan
beralih kepada bangsa lain. Keradjaan
itu akan menghantjur-leburkan segala
keradjaan tadi dan akan menghabisinja,
tetapi keradjaan itu sendiri akan berdiri
se-lama2nja,
45 sebagaimana telah dilihat baginda,
bahwa tanpa perbuatan tangan manusia
terlepaslah dari pegunungan sebuah
batu, jang meremukkan besi perunggu,
tanah liat, perak dan emas itu. Allah jang
besar telah memberitahukan kepada
seri baginda, apa jang akan terdjadi
kelak. Mimpi itu dapat dipertjaja dan
takbirnjapun benar.
46 Lalu meniaraplah radja Nebukadnezar
dan bersudjud dihadapan Daniel. Ia
djuga bertitah, supaja persembahan dan
kurban harum mewangi dipersembahkan
kepadanja.
47 Radja angkat bitjara dan berkata
kepada Daniel: "Sungguhlah, Allah kamu
adalah Allah sekalian dewa dan Tuhan
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semua radja, sebab Ia menjingkapkan
rahasia2. Makanja engkaupun telah
dapat menjingkapkan rahasia ini!"
48 Radja lalu membesarkan Daniel dan
mengaruniakan banjak anugerah jang
besar kepadanja dan mengangkat dia
mendjadi adiradja seluruh wilajah Babel
dan ketua segala orang bidjaksana di
Babel.
49 Atas permohonan Daniel maka
radja mengangkat Sjadrak, Mesjak dan
'Abed-Nego mendjadi pengurus wilajah
Babel, sedang Daniel tetap tinggal
diistana radja.
1 Radja Nebukadnezar membuat
sebuah patung emas, jang tingginja
enampuluh hasta dan lebarnja enam
hasta, lalu ditegakkannja didataran Dura
diwilajah Babel.
2 Maka radja Nebukadnezar menjuruh
himpun para satrap, mangkubumi,
adipati, penasehat negeri, bendahara,
hakim dan djaksa serta semua penguasa
wilajah, untuk menghadiri pentahbisan
patung jang telah ditegakkan radja
Nebukadnezar itu.
3 Lalu berhimpunlah para satrap,
mangkubumi, adipati, penasehat
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negeri, bendahara, hakim dan djaksa
serta semua penguasa wilajah untuk
mentahbiskan patung, jang telah
ditegakkan radja Nebukadnezar itu. Dan
tengah mereka berdiri didepan patung,
jang telah ditegakkan Nebukadnezar itu,
4 berserulah seorang bentara dengan
suara lantang: "Kepada kalian, hai
bangsa2, kaum2 dan bahasa dititahkan:
5 Segera setelah kalian mendengar
bunji tanduk, seruling, ketjapi, gambus,
dandi, serdam dan pelbagai matjam alat
musik hendaklah kalian meniarap dan
bersudjud kepada patung emas, jang
telah ditegakkan radja Nebukadnezar
itu.
6 Barang siapa tidak meniarap
serta bersudjud, ia akan segera
ditjemplungkan kedalam dapur jang
ber-njala2".
7 Maka itu segera setelah segala bangsa
mendengar bunji tanduk, seruling,
ketjapi, gambus, dandi, serdam dan
pelbagai matjam alat musik lainnja,
meniaraplah segala bangsa, kaum dan
bahasa serta bersudjud kepada patung
emas, jang telah ditegakkan radja
Nebukadnezar itu.
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waktu itu djuga tampillah
beberapa orang Chaldai untuk
mengadukan orang2 Jahudi.
9 Mereka angkat bitjara dan berkata
kepada radja Nebukadnezar: "Baginda,
hiduplah se-lama2nja!
10 Seri baginda telah mengeluarkan
perintah, bahwa siapa jang mendengar
bunji tanduk, seruling, ketjapi, gambus,
dandi, serdam dan pelbagai alat musik
lainnja, harus meniarap serta bersudjud
kepada patung emas itu,
11 dan bahwa setiap orang, jang
tidak meniarap serta bersudjud, harus
ditjemplungkan kedalam dapur jang
ber-njala2.
12 Ada orang2 Jahudi, jang oleh baginda
telah diserahi urusan wilajah Babel,
jakni Sjadrak, Mesjak dan 'Abed-Nego;
nah, orang2 itu tidak mengambil pusing
tentang seri baginda. Mereka tidak
berbakti kepada dewa baginda, dan
patung emas, jang telah ditegakkan
baginda itu, tidak mereka bersudjud
kepadanja".
13 Maka dengan amarah dan
murkanja Nebukadnezar bertitah
untuk menghadapkan Sjadrak, Mesjak
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dan 'Abed-Nego. Segera orang2 itu
dihadapkan kepada radja.
14 Nebukadnezar angkat bitjara dan
berkata kepada mereka: "Benarkah, hai
Sjadrak, Mesjak dan 'Abed-Nego, bahwa
kamu tidak mau berbakti kepada dewaku
dan tidak mau bersudjud kepada patung
emas, jang telah kutegakkan itu?
15 Nah, djika kamu bersedia, segera
setelah kamu mendengar bunji tanduk,
seruling, ketjapi, gambus, dandi,
serdam dan pelbagai matjam alat musik
lainnja, untuk meniarap serta bersudjud
kepada patung jang telah kubuat, itu
(baiklah...); tetapi djika kamu tidak
bersudjud, maka segera kamu akan
ditjemplungkan kedalam dapur jang
ber-njala2. Dewa manakah akan dapat
melepaskan kamu dari tanganku?"
16 Sjadrak, Mesjak dan 'Abed-Nego
mendjawab radja: "Nebukadnezar,
tidaklah perlu kami memberikan balasan
kepada baginda dalam hal ini.
17 Djika Allah kami, kepada siapa kami
berbakti, mampu melepaskan kami
dari dapur jang ber-njala2 itu, nistjaja
Ia akan melepaskan kami dari tangan
baginda;
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tidak, baiklah diketahui seri
baginda, bahwa kami tidak akan berbakti
kepada dewa baginda dan tidak akan
bersudjud kepada patung emas, jang
telah ditegakkan baginda!"
19 Maka murka Nebukadnezar
memuntjak dan airmukanjapun berubah
terhadap Sjadrak, Mesjak dan 'AbedNego. Ia lalu bertitah, supaja dapur itu
dihangatkan sampai tudjuh kali lipat
panasnja dari biasa.
20 Beberapa orang jang gagah-perkasa
dari tentaranja disuruhnja mengikat
Sjadrak, Mesjak dan 'Abed-Nego dan
mentjemplungkan mereka kedalam
dapur jang ber-njala2 itu
21 Maka diikatlah ketiga orang itu
dengan berpakaian mantol, kasut
dan tudung, djadi dengan berpakaian
lengkap, dan ditjemplungkan kedalam
dapur jang ber-njala2 itu.
22 Karena titah radja itu keras dan
dapur itu diopak setjara luar biasa,
maka njala apinja membunuh orang2,
jang mengangkat Sjadrak, Mesjak dan
'Abed-Nego keatas,
23 sedang ketiga orang itu sendiri,
jakni Sjadrak, Mesjak dan 'Abed-
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Nego djatuh terikat kedalam dapur
jang ber-njala2 itu. (3-24) Mereka
ber-djalan2 ditengah njala api seraja
ber-madah2 bagi Allah serta memudji
Tuhan. (3-25) Maka 'Azarja berdiri dan
berdoa sebagai berikut. Ia membuka
mulutnja di-tengah2 api itu, katanja:
(3-26) Terpudjilah Engkau, Tuhan,
Allah nenek-mojang kami, jang patut
dihormat, dan dimuliakanlah namaMu
se-lama2nja! (3-27) Sebab keputusan
benar, jang Kaudjalankan, karena
Engkau adil dalam se-gala2nja jang
telah Kauperbuat pada kami; benarlah
segala pekerdjaanMu! Segala djalanMu
adalah lurus, kebenaranlah segenap
keputusanMu! (3-28) Keputusan2 benar
telah Kaudjalankan dalam segala apa
jang Kaudatangkan atas diri kami
dan atas kota sutji nenek-mojang
kami, Jerusjalem. Sungguh, sekadar
keadilan dan hukum telah Kaudatangkan
semuanja itu, karena dosa2 kami! (3-29)
Sebab kami telah berdosa serta berbuat
durdjana dengan murtad daripadaMu,
memang, kami telah banjak berbuat
dosa, dan perintah2Mu tidak kami
dengarkan. (3-30) Tidak kami tepati
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atau kami perbuat, sebagaimana jang
telah Kauperintahkan kepada kami demi
untuk kebaikan kami. (3-31) Sungguh,
segala apa jang telah Kaudatangkan
atas kami, dan segala apa jang telah
Kauperbuat pada kami, telah Kauperbuat
menurut putusan jang benar. (3-32)
Kami telah Kauserahkan kedalam tangan
musuh jang durdjana, kepada orang
murtad jang paling sengit, kepada
radja jang lalim, jang lebih djahat
dari siapapun dibumi. (3-33) Bahkan
membuka mulutpun sekarang kami
tak boleh, malu dan nista mendjadi
bagian para hambaMu serta jang gerun
kepadaMu. (3-34) Djanganlah kami
Kautolak selamanja, demi namaMu, dan
djanganlah Kaubatalkan perdjandjianMu;
(3-35) djanganlah Kautarik kembali
belaskasihanMu, demi Ibrahim,
kekasihMu, demi Ishak, hambaMu
dan demi Israil, orang sutjiMu, (3-36)
kepada siapa telah Kaudjandjikan untuk
memperbanjak mereka laksana bintang2
dilangit dan seperti pasir ditepi laut.
(3-37) Ja Penguasa, bilangan kami telah
mendjadi lebih ketjil dari segala bangsa,
dan sekarang kamipun direndahkan
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dibumi seluruhnja karena dosa2 kami (338) Dewasa inipun tidak ada pemimpin,
nabi atau penguasa, tiada kurban bakar
atau kurban sembelihan, persembahan
atau ukupan; tiada tempat untuk
mempersembahkan buah bungaran
kepadaMu dan mendapat belaskasihan.
(3-39) Tetapi semoga kami diterima
baik, karena djiwa jang remuk-redam
dan roh jang rendah hati, se-akan2
kami datang membawa kurban2
bakar domba dan lembu-djantan serta
ribuan anakdomba tambun; (3-40)
Demikianlah hendaknja kurban kami
hari ini dihadapanMu, seperti perpautan
jang sempurna kepadaMu; sebab tiada
dipermalukan mereka, jang pertjaja
padaMu! (3-41) Kini kami mengikuti
Engkau dengan segenap hati dan takut
kepadaMu serta mentjari wadjahMu.
Djanganlah kami Kaupermalukan, (3-42)
tetapi berbuatlah dengan kami menurut
kemurahanMu dan sekedar besarnja
belaskasihanMu. (3-43) Lepaskanlah
kami sekedar perbuatan adjaibMu,
dan muliakanlah namaMu, ja Tuhan!
(3-44) Tetapi semoga kesipuanlah
semua jang menundjuk jang djahat

Daniel 3.23

22

kepada hamba2Mu dan dipermalukan
dengan segenap kekuasaan serta
keperkasaannja, dan kekuatan mereka
hendaknja diremukkan, (3-45) agar
tahulah mereka, bahwa Engkau itu
Tuhan, Allah jang esa serta mulia
didunia seluruhnja! (3-46) Pelajan2
radja, jang mentjemplungkan mereka
kedalam dapur itu, menghangatkannja
dengan nafta, gala2, pakal dan ranting2,
(3-47) begitu rupa sehingga njalanja
membubung lebih kurang empatpuluh
sembilan hasta diatas dapur itu. (3-48)
Ia mendjulur ke-mana2 serta menunu
orang2 Chaldai jang terdapat dikeliling
dapur itu. (3-49) Tetapi malaekat
Tuhan turun ber-sama2 dengan 'Azarja
serta kawan2nja kedalam dapur dan
menghalaukan njala api dapur itu
keluar (3-50) dan membuat didalam
dapur itu se-akan2 bertiuplah angin
berembun. Maka api se-kali2 tidak
menjentuh mereka dan tidak menjakiti
atau menganguskan mereka. (3-51)
Lalu ke-tiga2nja semulut melambungkan
suatu madah serta memuliakan dan
memudji Allah didalam dapur itu
katanja: (3-52) Terpudjilah Engkau,
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Tuhan, Allah nenek-mojang kami, patut
dihormat dan diluhurkanlah se-lama2nja.
Terpudjilah nama kemuliaanMu jang
kudus, patut dihormat dan diluhurkanlah
se-lama2nja. (3-53) Terpudjilah Engkau
dalam bait kemuliaanMu jang sutji,
madah patut bagimu, luhurlah Engkau
se-lama2nja. (3-54) Terpudjilah Engkau
diatas tachta keradjaanMu, madah
patut bagiMu, luhurlah Engkau selama2nja. (3-55) Terpudjilah Engkau,
jang mendugai tubir dan bersemajam
diatas kerub2, madah patut bagiMu,
luhurlah Engkau se-lama2nja. (3-56)
Terpudjilah Engkau dibentangan langit,
madah patut bagiMu, luhurlah Engkau
se-lama2nja. (3-57) Pudjilah Tuhan,
hai segala karja Tuhan, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-58)
Pudjilah Tuhan, hai segala malaekat
Tuhan, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-59) Pudjilah Tuhan,
hai segenap langit, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-60)
Pudjilah Tuhan, hai segala air diatas
langit, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-61) Pudjilah Tuhan, hai
segala balatentara Tuhan, bermadahlah,
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luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-62)
Pudjilah Tuhan, hai matahari dan
bulan, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-63) Pudjilah Tuhan,
hai bintang2 dilangit, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-64)
Pudjilah Tuhan, hai segala hudjan dan
embun, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-65) Pudjilah Tuhan, hai
segala angin, bermadahlah, luhurkanlah
Dia se-lama2nja. (3-66) Pudjilah Tuhan,
hai api dan panas-terik, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-67)
Pudjilah Tuhan, hai kedinginan dan
pembekuan, bermadahlah, luhurkanlah
Dia se-lama2nja. (3-68) Pudjilah
Tuhan, hai embun dan saldju jang
membadai, bermadahlah, luhurkanlah
Dia se-lama2nja. (3-69) Pudjilah Tuhan,
hai es dan kedinginan, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-70)
Pudjilah Tuhan, hai embun beku dan
saldju, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-71) Pudjilah Tuhan,
hai siang dan malam, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (372) Pudjilah Tuhan, hai terang dan
gelap, bermadahlah, luhurkanlah Dia
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se-lama2nja. (3-73) Pudjilah Tuhan,
hai halilintar dan awan-kemawan,
bermadahlah, luhurkanlah Dia selama2nja. (3-74) Pudjilah Tuhan,
hai bumi, bermadahlah, luhurkanlah
Dia se-lama2nja. (3-75) Pudjilah
Tuhan, hai gunung-gemunung dan
bukit, bermadahlah, luhurkanlah
Dia se-lama2nja. (3-76) Pudjilah
Tuhan, hai segala tumbuhan diatas
bumi, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-77) Pudjilah Tuhan,
hai segenap mataair, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-78)
Pudjilah Tuhan, hai lautan dan sungai,
bermadahlah, luhurkanlah Dia selama2nja. (3-79) Pudjilah Tuhan, hai
raksasa lautan dan segala apa jang
bergerak didalam air, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-80)
Pudjilah Tuhan, hai unggas diudara,
bermadahlah, luhurkanlah Dia selama2nja. (3-81) Pudjilah Tuhan,
hai segala binatang dan machluk
jang dahsjat di bumi, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nja. (3-82)
Pudjilah Tuhan, hai anak2 manusia,
bermadahlah, luhurkanlah Dia se-
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lama2nja. (3-83) Pudjilah Tuhan, hai
Israil, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-84) Pudjilah Tuhan, hai
para imam, bermadahlah, luhurkanlah
Dia se-lama2nja. (3-85) Pudjilah
Tuhan, hai jang berbakti, bermadahlah,
luhurkanlah Dia se-lama2nya. (3-86)
Pudjilah Tuhan, hai roh dan djiwa para
djudjur, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-87) Pudjilah Tuhan,
hai semua jang mursjid dan rendah
hati, bermadahlah, luhurkanlah Dia
se-lama2nja. (3-88) Pudjilah Tuhan,
hai Hananja, 'Azarja dan Misjael,
bermadahlah, luhurkanlah Dia selama2nja, sebab dari pratala kita
telah dilepaskanNja, dari tangan maut
diselamatkanNja, direnggutNja kita
dari dapur njala api jang berpidjar, dari
tengah2 api kita telah direnggutNja
(3-89) Pudjilah Tuhan, sebab Ia baik,
sebab kekallah belaskasihanNja (3-90)
Pudjilah Allah dewata, hai semua jang
gerun kepada Tuhan, luhurkanlah
dan bersjukurlah sebab kekallah
belaskasihanNja.
24 Maka ter-tjengang2lah radja
Nebukadnezar, lalu ia bangun dengan
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ter-gesa2. Ia angkat bitjara dan berkata
kepada para pendjawatnja: "Bukankah
tiga orang kita tjemplungkan terikat
kedalam api?"
25 Radja menjambung: "Tetapi, aku
melihat empat orang jang lepas berdjalan2 di-tengah2 api tanpa djedas
sedikitpun Jang keempat rupanja seperti
putera dewata!"
26 Nebukadnezar lalu menghampiri
mulut dapur jang ber-njala2 itu, angkat
bitjara, katanja: "Hai Sjadrak, Mesjak
dan 'Abed-Nego, hamba Allah jang
mahatinggi, keluarlah dan kemarilahl
Maka Sjadrak, Mesjak dan 'Abed-Nego
keluar dari api.
27 Para satrap, mangkubumi, adipati
dan pendjawat radja berhimpun. Mereka
melihat, bahwa api tidak berdaja
terhadap tubuh orang itu, rambut kepala
mereka tidak terangus, mantolnja masih
utuh, bahkan bau anguspun tak ada
pada mereka.
28 Maka Nebukadnezar angkat bitjara
dan berkata: ,Terpudjilah Allahnja
Sjadrak, Mesjak dan 'Abed-Nego, jang
telah mengutus malaekatNja untuk
melepaskan hamba2Nja, jang dengan
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perpertjaja padaNja telah melanggar
titah radja dan menjerahkan tubuh
mereka, karena mereka tidak mau,
meniarap dan bersudjud kepada ilah
manapun selain Allah mereka sendiri.
29 Oleh karena itu kuperintahkan,
bahwa bangsa, kaum atau bahasa
manapun djua, jang berani berbitjara
dengan tak hormat tentang Allahnja
Sjadrak, Mesjak dan 'Abed-Nego, akan
ditjintjang dan rumahnja akan didjadikan
tumpukan puing, sebab tiada ilah lainlah,
jang dapat melepaskan sedemikian itu."
30 Lalu radja membuat Sjadrak, Mesjak
dan 'Abed-Nego sedjahtera diwilajah
Babel.
1 (3-31) "Radja Nebukadnezar
kepada segala bangsa, kaum dan
bahasa, jang diam diseluruh bumi,
diperbanjak salam!
2 (3-32) Aku berkenan memaklumkan
tanda2 dan mukdjidjat2, jang telah
diperbuat Allah jang mahatinggi
kepadaku.
3 (3-33) Betapa besar dan kuasalah Dia
itu! KeradjaanNja adalah keradjaan jang
kekal dan wewenangNja turun-temurun!"
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"Aku, Nebukadnezar, hidup
dengan sedjahtera didalam rumahku dan
dengan sehat-walafiat didalam istanaku.
5 (4-2) Lalu kulihat sebuah mimpi, jang
mendahsjatkan daku, dan bajangan2
dipembaringanku serta penglihatan2
didepan mataku mengedjutkan daku.
6 (4-3) Maka kukeluarkan perintah
untuk membawa segala orang bidjaksana
kehadapanku guna memberitahukan
takbir mimpi itu kepadaku.
7 (4-4) Masuklah para djuru tenung, ahli
djampi orang Chaldai dan ahlunnudjum,
lalu kutjeritakan kepada mereka, tetapi
mereka tidak dapat memberitahukan
takbirnja.
8 (4-5) Achirnja datanglah Daniel, jang
namanja menurut dewaku Beltsjasar
dan jang padanja ada roh dewata sutji,
menghadap aku. Mimpi itu kutjeritakan
kepadanja"
9 (4-6) Hai Beltsjasar, kepala para djuru
tenung! Aku tahu, bahwa roh dewata
sutji ada padamu dan tidak ada rahasia
satupun sulit bagimu. Inilah mimpiku,
jang telah kulihat, katakanlah takbirnja
kepadaku!
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Mengenai penglihatan2,
jang terbajang didepan mataku
dipembaringanku, aku melihat: Ada
sebatang pohon di-tengah2 bumi,
teramat tingginja.
11 (4-8) Pohon itu besar dan tjegak,
tingginja sampai kelangit dan kelihatan
sampai keudjung seluruh bumi,
12 (4-9) Daun2nja indah dan banjaklah
buahnja, makanan bagi semua ada
padanja. Dibawahnja margasatwa
dipadang berteduh, dan di-tjarang2nja
bersaranglah unggas diudara, dan
segala machluk mendapat makanannja
daripadanja.
13 (4-10) Ku-lihat penglihatan,
jang terbajang didepan mataku
dipembaringanku, maka tampaklah
seorang pendjaga, seorang sutji, turun
dari langit;
14 (4-11) Dengan njaringnja ia berseru
demikianlah katanja: Tebanglah
pohon itu dan potonglah tjarang2nja,
luruhkanlah daun2nja dan hamburlah
buah2nja; biarlah margasatwa lari dari
bawahnja dan unggas dari tjarang2nja.
15 (4-12) Biarkanlah tunggul dan
akarnja didalam tanah, tetapi dalam
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pengikat dari besi dan perunggu,
direrumputan dipadang; biarlah ia
dibasahi dengan embun dari langit, dan
biarlah rumput tanah mendjadi bagiannja
ber-sama2 dengan wargasatwa.
16 (4-13) Hatinja akan berubah,
sehingga bukan hati manusia lagi
adanja, ia akan diberi hati binatang.
Demikianlah tudjuh masa akan berlalu
atasnja.
17 (4-14) Penetapan para pendjagalah
penentuan ini dan soal jang dikatakan
para sutji, supaja tahulah segala
jang hidup, bahwa Jang Maha-tinggi
berkuasa atas keradjaan insani serta
memberikannja kepada siapa jang
dikehendakiNja, bahkan jang ketjil
diantara manusiapun dapat diangkatNja
atasnja.
18 (4-15) Itulah mimpi jang telah dilihat
oleh aku, radja Nebukadnezar. Nah,
engkau Beltsjasar, katakanlah takbirnja,
sebab tiada orang bidjaksana satupun
dari keradjaanku dapat memberitahukan
takbirnja kepadaku. Tetapi engkau
mampu, karena roh dewata sutji ada
padamu."
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Maka Daniel, jang bernama
Beltsjasar, berdiri terperandjat sedjenak
dan angan2 membingungkan dia. Radja
menjambung, katanja: "Beltsjasar,
djanganlah mimpi itu serta takbirnja
membingungkan dikau!" Djawab
Beltsjasar: "Tuanku, mudah2an mimpi
itu diperuntukkan sadja bagi para
pembentji baginda dan takbirnja bagi
para lawan baginda!
20 (4-17) Pohon jang dilihat baginda
dan mendjadi besar serta tjegak dan
tingginja sampai kelangit serta kelihatan
diseluruh bumi,
21 (4-18) jang daun2nja indah dan
buahnja banjak dan jang padanja ada
makanan bagi semua, jang dibawahnja
margasatwa dipadang duduk dan jang
tjarang2nja didiami unggas diudara,
22 (4-19) itulah seri baginda sendiri,
jang telah mendjadi besar dan tjegak
dan jang kebesarannja begitu besarnja,
sehingga sampai kelangit dan jang
kekuasaannja sampai keudjung bumi.
23 (4-20) Dan bahwasanja seri baginda
telah melihat seorang pendjaga "seorang
sutji, turun dari langit, jang berkata:
"Tebanglah pohon itu dan rusakkanlah
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itu, tetapi biarkanlah tunggul dan
akarnja tinggal didalam tanah, tetapi
dalam pengikat dari besi dan perunggu
ditengah rerumputan dipadang dan
biar bagiannja ber-sama2 dengan
margasatwa ditanah, sampai tudjuh
masa berlalu atasnja", - nah, inilah
takbirnja, seri baginda,
24 (4-21) dan itulah suatu penetapan
dari Jang Mahatinggi jang menimpa
baginda, tuanku sendiri:
25 (4-22) Baginda akan diusir dari
tengah2 manusia, dan kediaman
baginda akan berada di-tengah2
margasatwa dipadang, baginda akan
diberi makan rumput seperti lembudjantan dan akan dilengasi dengan
embun dari langit; tudjuh masa akan
berlalu atas baginda, sampai baginda
mengakui, bahwa Jang Mahatinggi
berkuasa atas keradjaan insani dan
memberikannja kepada siapa jang
dikehendakiNja.
26 (4-23) Bahwasanja dikatakan:
'Biarlah tinggal tunggul dan akar pohon
itu', ialah: Keradjaan baginda akan
tersedia lagi bagi baginda segera setelah
baginda mengakui kekuasaan Surga.
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Karena itu semoga nasehatku
ini diterima baik oleh seri baginda.
Hapuskanlah dosa2 baginda dengan
kedjudjuran dan kesalahan baginda
dengan belaskasihan kepada orang2
miskin, supaja kesedjahteraan baginda
berlangsung lama."
28 (4-25) Kesemuanja itu kesampaian
atas radja Nebukadnezar
29 (4-26) Duabelas bulan sesudahnja
terdjadilah ia ber-djalan2 diatas istana
di Babel.
30 (4-27) Ia angkat bitjara dan berkata:
"Bukankah ini Babel jang besar itu, jang
telah kubangun mendjadi kota keradjaan
dengan kekuatan kekuasaanku dan
untuk semarak martabatku?
31 (4-28) Tuturnja itu masih ada
didalam mulut radja, ketika suatu suara
turun dari langit: "Kepadamu dikatakan,
hai radja Nebukadnezar, demikian:
Keradjaan telah lenjap daripadamu.
32 (4-29) Engkau akan diusir dari
tengah2 manusia dan kediamanmu
berada di-tengah2 margasatwa
dipadang. Seperti lembu-djantan engkau
akan diberi makan rumput. Demikianlah
akan berlalu tudjuh masa atasmu,
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sampai engkau mengakui, bahwa Jang
Mahatinggi berkuasa atas keradjaan
insani dan memberikannja kepada siapa
jang dikehendakiNja."
33 (4-30) Pada saat itu djuga perkataan
itu terlaksana pada Nebukadnezar dan
ia diusir dari tengah2 manusia dan
makan rumput seperti lembu-djantan
dan tubuhnja dilengasi dengan embun
dari langit hingga rambutnja mendjadi
pandjang seperti bulu radjawali dan
kukunja seperti kuku unggas.
34 (4-31) Tetapi sesudah berlalulah
waktu itu, aku Nebukadnezar lalu
menengadah ke Surga dan akal-budiku
kembali lagi kepadaku, lalu aku memudji
Jang Mahatinggi, seraja memuliakan dan
meluhurkan Jang hidup kekal, sebab
kekuasaanNja adalah kekuasaan kekal
dan keradjaanNja turun-temurun.
35 (4-32) Segala penduduk bumi
dianggap bukan apa2 dan Ia berbuat
sekehendak hatiNja dengan balatentara
langit dan dengan penduduk bumi. Tiada
satupun dapat mentjegah tanganNja
atau berkata kepadaNja: Apakah jang
Kaubuat itu?
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Pada saat itu djuga kembalilah
akal-budiku kepadaku dan demi
martabat keradjaanku kembali pula
semarak dan kilauan kepadaku.
Para pendjawat dan para pembesar
menjerukan aku dan aku dipulihkan
atas keradjaanku, malahan kebesaranku
bertambah besar.
37 (4-34) Maka sekarang aku
Nebukadnezar, aku memuliakan,
meninggikan dan mengagungkan Radja
surga, jang segala pekerdjaanNja ialah
kebenaran, segala djalannja keadilan,
dan jang mampu merendahkan mereka
jang berdjalan dalam ketjongkakan.
1 Radja Belsjasar mengadakan
perdjamuan jang besar untuk para
pembesarnja, seribu orang djumlahnja.
Didepan keseribu orang itu ia minum
anggur.
2 Terpengaruh oleh anggur itu, Belsjasar
menitahkan untuk membawa perabot
emas dan perak, jang telah diambil
Nebukadnezar, ajahnja, dari dalam
baitullah di Jerusjalem, supaja radja dan
para pembesarnja, para gundiknja serta
para biduanita minum daripadanja.
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dibawalah bedjana2 (perak)
dan emas, jang telah diambil dari
baitullah di Jerusjalem. Radja serta para
pembesarnja, para gundiknja dan para
biduanita minum daripadanja.
4 Mereka minum anggur dan
memuliakan dewa2 dari emas dan
perak, perunggu, besi, kaju dan batu.
5 Tiba2 tampaklah djari2 manusia
berhadapan dengan kandil pada kapur
dinding istana radja, sehingga radja
melihat telapak tangan jang menulis itu.
6 Maka berubahlah warna muka radja
dan angan2nja membingungkan dia;
sendi2 pangkal-pahanja melepas dan
lututnja ber-antuk2an.
7 Dengan suara keras radja berteriak
untuk mendatangkan para ahli djampi,
orang Chaldai dan ahlunnudjum. Radja
angkat bitjara dan berkata kepada
orang2 "Siapa jang dapat membatja
tulisan ini dan dapat memberitahukan
maknanja kepadaku, akan dikenakan
pakaian merah-ungu padanja dan akan
dikalungi rantai emas lehernja dan ia
akan mempunjai kekuasaan sebagai
orang ketiga didalam keradjaan".
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masuklah segala orang
bidjaksana radja, tetapi mereka tidak
mampu membatja tulisan itu serta
memberitahukan maknanja kepada
radja.
9 Maka amat bingunglah radja Belsjasar
dan berubahlah warna mukanja. Para
pembesarnjapun tergemap djuga.
10 Oleh karena perkataan radja
dan para pembesarnja itu masuklah
ibu-suri kedalam ruang perdjamuan.
Ibu-suri angkat bitjara dan berkata:
"Seri baginda, hiduplah se-lama2nja!
Djanganlah angan2mu membingungkan
dikau dan djanganlah warna mukamu
sampai berubah.
11 Didalam keradjaanmu ada seseorang,
jang padanja ada roh dewata sutji.
Didjaman ajahanda terdapatlah pada
orang itu ketjerahan, kearifan dan
kebidjaksanaan dewata, sehingga ia
diangkat oleh radja Nebukadnezar,
ajahanda, mendjadi kepala para djuru
tenung, ahli djampi orang Chaldai dan
para ahlunnudjum.
12 Oleh karena terdapatlah roh jang
luar biasa, pengetahuan, kearifan dan
ketjakapan untuk mentakbirkan mimpi,
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mendjawab teka-teki dan menguraikan
simpulan pada Daniel, jang oleh radja
dinamai Beltsjasar, maka suruhlah
panggil Daniel untuk memberitahukan
maknanja."
13 Lalu Daniel dibawa kehadapan radja.
Radja angkat bitjara dan berkata kepada
Daniel: "Engkau itu kan Daniel, seorang
buangan Jahudi, jang telah diangkut
oleh radja, ajahku, dari tanah Jahudi?
14 Telah kudengar tentang dirimu,
bahwa padamu ada roh dewata dan
padamu terdapat ketjerahan, kearifan
dan kebidjaksanaan jang luar biasa.
15 Nah, kehadapanku telah didatangkan
para orang bidjaksana dan ahli
djampi untuk membatja tulisan ini
serta memberitahukan maknanja
kepadaku, tetapi mereka tidak mampu
memberitahu aku makna perkataan itu.
16 Tetapi telah kudengar tentang dirimu,
bahwa engkau dapat mentakbirkan
mimpi dan menguraikan simpulan.
Nah sekarang, djika engkau
mampu membatja tulisan ini dan
memberitahukan maknanja kepadaku,
maka kepadamu akan dikenakan
pakaian merah-ungu dan akan dikalungi
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rantai emas lehermu dan engkau akan
mempunjai kekuasaan sebagai orang
ketiga dalam keradjaan."
17 Maka Daniel angkat bitjara dan
berkata kepadanja: "Peganglah
anugerah dan berikanlah hadiah baginda
kepada orang lain. Namun demikian
aku akan membatja tulisan itu bagi seri
baginda dan memberitahukan maknanja.
18 Seri baginda, Allah jang mahatinggi
telah menganugerahkan keradjaan,
kebesaran dan martabat serta semarak
kepada Nebukadnezar, ajahanda.
19 Karena kebesaran, jang telah
dianugerahkanNja kepadanja itu
maka gemetar dan tjemaslah
segala bangsa, kaum dan bahasa
terhadapnja. Dibunuhnja siapa sadja
jang dikehendakinja dan dihidupinja
siapa sadja jang dikehendakinja.
Ditinggikannja siapa sadja jang
dikehendakinja dan direndahkannja
siapa sadja jang dikehendakinja.
20 Tetapi ketika hatinja meninggi dan
mengeras mendjadi angkara, maka
diturunkanlah ia dari tachta keradjaannja
dan diambil semarak daripadanja.
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diusir dari tengah2 anak2 manusia
dan hatinja mendjadi sama seperti hati
binatang. Kediamannja ada di-tengah2
keledai hutan. Ia diberi makan rumput
seperti lembu-djantan dan tubuhnja
dilengasi dengan embun dari langit,
sampai ia mengakui, bahwa Allah jang
mahatinggi berkuasa atas keradjaan
insani dan mengangkat siapa jang
dikehendakiNja.
22 Tetapi baginda Belsjasar, puteranja,
tidak merendahkan hatinja, meskipun
baginda mengetahui kesemuanja itu,
23 melainkan baginda meninggikan diri
terhadap Tuhan disurga: perabot baitNja
telah dibawa orang kehadapan baginda
dan baginda serta para pembesar, para
gundik dan para biduanita baginda telah
minum anggur daripadanja. Baginda
memuliakan dewa2 perak dan emas,
perunggu, kaju dan batu, jang tidak
melihat, mendengar ataupun tahu,
sedang baginda tidak mengagungkan
Allah, jang dalam tanganNja beradalah
nafas baginda dan dalam kekuasaanNja
segala lorong baginda.
24 Lalu dikirim olehNja telapak tangan
itu dan disuratlah tulisan itu.
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tulisan jang tersurat itu
ialah: Mene, mene, tekel uparsin.
26 Dan inilah makna perkataan
itu: mene - dibilanglah oleh Allah
keradjaanmu dan diachiriNja;
27 tekel - ditimbanglah engkau dalam
timbangan dan beratmu tidak sampai;
28 peres - dibagilah keradjaanmu dan
diberikan kepada orang2 Media dan
Parsi".
29 Atas titah Belsjasar dikenakanlah
kepada Daniel pakaian merah-ungu
dan dikalungi rantai emas lehernja dan
bentara2 memaklumkan tentang dia,
bahwa ia akan mempunjai kekuasaan
sebagai orang ketiga didalam keradjaan.
30 Malam itu djuga terbunuhlah
Belsjasar, radja Chaldai.
31 (6-1) Dan Darios, orang Media,
menerima keradjaan itu, ketika ia
berusia enampuluhdua tahun.'
1 (6-2) Darios berkenan mengangkat
seratus duapuluh satrap dalam
seluruh keradjaan
2 (6-3) dan tiga najaka atas mereka.
Daniel adalah salah seorang dari
antaranja. Kepada mereka itulah
para satrap harus memberikan

6
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pertanggungan djawab, supaja radja
djangan mendapat rugi.
3 (6-4) Maka Daniel tadi djauh melebihi
para najaka dan para satrap, karena
padanja ada roh jang luar biasa,
sehingga radja berniat mengangkat dia
atas seluruh keradjaannja.
4 (6-5) Lalu para najaka dan
satrap berusaha menemukan suatu
dalih terhadap Daniel dalam hal
pemerintahan, tetapi mereka tidak
menemukan dalih apapun atau sesuatu
jang buruk, karena ia setia dan padanja
tidak didapati sesuatu kelalaian atau
sesuatu keburukan.
5 (6-5) Maka kata orang2 itu: "Kita tidak
akan mendapat sesuatu dalih terhadap
Daniel, ketjuali kalau kita menemukan
sesuatu dalam agama Allahnja terhadap
dia."
6 Lalu para najaka dan para satrap
ber-sama2 menghadap radja dan
berkata begini kepadanja: "Radja Darios,
hiduplah se-lama2nja!
7 Semua najaka keradjaan, para
mangkubumi, satrap, penasehat dan
adipati telah berembuk, agar baginda
menetapkan suatu penetapan dan
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mensahkan suatu larangan, bahwa
barang siapa dalam tempo tigapuluh
hari menjampaikan permohonan
kepada dewa atau manusia manapun
ketjuali kepada seri baginda, maka
ia akan ditjemplungkan kedalam
lubang-kurungan singa.
8 Nah sekarang, seri baginda,
tetapkanlah larangan itu dan
tandatanganilah surat perintah itu,
supaja djangan dirubah sedikitpun,
menurut hukum orang Media dan Parsi,
jang tak dapat pernah ditjabut kembali."
9 Makanja radja Darios menandatangani
surat penetapan tersebut.
10 Demi Daniel mendapat tahu, bahwa
surat perintah itu sudah ditandatangani,
ia naik kerumahnja. Adapun dalam
bilik-atasnja ada tingkap2 terbuka
kearah Jerusjalem, dan tiga kali sehari ia
berlutut, berdoa dan memudji Allahnja,
sama seperti jang biasa dilakukannja
dahulu.
11 Maka orang2 itu masuk ber-sama2
dan mendapati Daniel sedang berdoa
dan bermohon kepada Allahnja.
12 Kemudian mereka menghampiri
radja dan berbitjara dengannja tentang
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larangan radja: "Bukankah baginda
telah menandatangani larangan, bahwa
barang siapa dalam tempo tigapuluh
hari menjampaikan permohonan
kepada dewa atau manusia manapun
ketjuali kepada seri baginda, maka
ia akan ditjemplungkan kedalam
lubang-kurungan singa?" Djawab radja:
"Memang, perkara itu (dilakukan)
menurut hukum orang Media dan Parsi."
13 Mereka lalu angkat bitjara dan
berkata kepada radja: "Daniel, salah
seorang dari kaum buangan Jahudi,
tidak mengambil pusing tentang seri
baginda atau larangan jang telah
baginda tandatangani, tetapi tiga kali
sehari ia membatja doanja."
14 Ketika radja Darios mendengar hal
itu, ia sangat tidak senang, tetapi ia
bertekad hendak melepaskan Daniel
dan hingga matahari masuk ia berusaha
keras untuk membebaskannja.
15 Maka orang2 itu ber-sama2
menghadap radja dan berkata kepada
radja: "Ingatlah seri baginda, bahwa
menurut hukum orang Media dan Parsi
tiada larangan atau ketetapan satupun,
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jang telah ditetapkan radja, boleh
diubah."
16 Radja lalu memberikan titahnja.
Daniel diambil orang dan ditjemplungkan
kedalam lubang-kurungan singa. Radja
angkat bitjara dan berkata kepada
Daniel: "Allahmu, kepada siapa engkau
berbakti dengan tekun, Dialah jang akan
melepaskan dikau."
17 Maka sebuah batu dibawa orang dan
diletakkan diatas mulut lubang-kurungan
itu. Radja meneranja dengan tjintjin
mohornja sendiri serta tjintjin mohor
para pembesarnja, supaja djangan
sampai diubah sesuatupun tentang
Daniel.
18 Radja lalu pergi keistananja dan
bermalam tanpa makan apa2 dan tidak
disuruhnja datangkan pelipur2 lara dan
tidurnjapun surut daripadanja.
19 Pagi2 sekali waktu fadjar
menjingsing, bangunlah radja dan
ber-gegas2 kelubang-kurungan singa.
20 Sesampainja kedekat lubang itu,
mendjeritlah ia perihal Daniel dengan
suara saju. Radja angkat bitjara dan
berkata kepada Daniel: "Daniel, hamba
Allah jang hidup, Allahmu, kepada
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siapa engkau berbakti dengan tekun
itu, dapatkah ia melepaskan dikau dari
singa2 itu?"
21 Lalu tutur Daniel kepada radja:
"Baginda, hiduplah se-lama2nja!
22 Allahku telah mengutus malaekatNja
dan mengatupkan montjong singa2
itu, sehingga aku tidak djedas
olehnja, karena aku kedapatan tanpa
salah dihadapanNja. Tetapi terhadap
bagindapun aku tidak melakukan
kedjahatan."
23 Maka amat senanglah radja dan ia
bertitah untuk menaikkan Daniel dari
dalam lubang itu. Dan Daniel dinaikkan
dari dalam lubang itu, dan tiada djedas
satupun terdapat padanja, karena ia
pertjaja pada Allahnja.
24 Tetapi atas titah radja dibawalah
orang2, jang telah mengadukan Daniel,
lalu ditjemplungkan kedalam lubangkurungan singa, jakni mereka sendiri,
anak2 mereka dan isteri2 mereka. Belum
lagi mereka sampai kedasar lubang,
singa2 sudah menerkam mereka dan
malahan meremukkan tulang-belulang
mereka.
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radja Darios menulis
kepada segala bangsa, kaum dan
bahasa, jang mendiami seluruh bumi:
"Diperbanjak salam.
26 Oleh aku telah diberikan perintah,
bahwa diseluruh wilajah kekuasaan
keradjaanku orang harus gemetar
dan gerun kepada Allahnja Daniel:
sebab Dialah Allah jang hidup, jang
tetap ada se-lama2nja; keradjaanNja
takkan binasa dan kekuasaanNja takkan
berachir.
27 Ia melepaskan dan membebaskan,
membuat tanda2 dan mukdjidjat dilangit
dan dibumi; Dia jang melepaskan Daniel
dari tjengkeraman singa2."
28 Adapun Daniel tadi baik nasibnja
selama keradjaan radja Darios dan
selama keradjaan Cyrus, orang Parsi itu.
1 Dalam tahun pertama Belsjasar,
radja Babel, tampaklah oleh
Daniel suatu mimpi dan penglihatan2,
jang terbajang didepan matanja
dipembaringannja. Lalu ditjatatnjalah
mimpi itu. Permulaan berita: Ia berkata.
2 Daniel angkat bitjara seraja berkata:
"Aku melihat dalam penglihatanku
dimalam hari, maka tampaklah keempat

7
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angin dilangit itu menggelegakkan
lautan besar.
3 Dari dalam laut naiklah empat
binatang raksasa, jang ber-lain2an.
4 Jang pertama mirip singa dan
mempunjai sajap radjawali. Tengah aku
me-lihat2, maka tertjabutlah sajapnja.
Ia terangkat dari tanah dan ditegakkan
seperti manusia pada dua kaki dan ia
diberi hati manusia.
5 Lalu tampaklah seekor binatang
lain, jakni jang kedua, serupa seekor
beruang, tegak sebelah dan tiga tulang
rusuk ada didalam montjongnja diantara
gigi2nja. Kepadanja dikatakan begini:
Ajuh, makanlah daging banjak2!
6 Sesudah itu aku me-lihat2 dan
tampaklah seekor binatang lain jang
mirip harimau buluh. Pada punggungnja
ada empat sajap burung dan binatang
itu ada empat kepalanja dan ia diberi
kekuasaan.
7 Kemudian aku melihat suatu
penglihatan didalam penglihatan
dimalam hari. Tampaklah seekor
binatang, jakni jang keempat, jang
mendahsjatkan dan mengerikan dan
jang luar biasa kuatnja.Gigi2nja besar
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dari besi. Ia makan dan meremukkan
dan sisanja di-indjak2 dengan kakinja.
Binatang ini berlainan dengan semua
binatang tadi. Ia ada sepuluh tanduknja.
8 Kupandang tanduk2nja, maka
lihatlah: di-tengah2nja tumbuh tanduk
lain jang ketjil,sedang tiga dari tanduk2
tadi ditjabut. Dan lihatlah: pada tanduk
itu ada mata seperti mata manusia dan
mulut jang besar tjakapnja.
9 Aku me-lihat2: ada tachta ditaruh,
dan Jang Landjut Usia lalu duduk.
PakaianNja putih laksana saldju, dan
rambutNja lepak seperti bulu domba;
tachtaNja dari njala api dan roda2nja
dari api jang ber-kobar2.
10 Suatu sungai api membual dan keluar
dari hadapanNja. Seribu kali be-ribu2
melajani Dia, dan selaksa kali berlaksa2 berdiri dihadapanNja. Madjelis
pengadilan duduk, dan dibukalah kitab2.
11 Lalu aku me-lihat2 - karena riuhnja
tjakap besar jang dibualkan tanduk itu aku me-lihat2 terus, sampai binatang itu
dibunuh dan bangkainja dibinasakan dan
diserahkan kepada api jang ber-njala2
12 Djuga dari binatang2 lain itu diambil
kekuasaannja, tetapi mereka diberi
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djangka hidup sampai kepada tempo
dan waktu.
13 Aku me-lihat2 dalam penglihatan2
dimalam hari: Tampaklah, bersama
dengan awan2 langit datanglah
seseorang jang mirip anak-manusia. Ia
pergi kepada Jang Landjut Usia, dan ia
dihampirkan kehadapanNja.
14 Kepadanja diberikan kekuasaan,
martabat dan keradjaan; segala bangsa,
kaum dan bahasa berbakti kepadanja
dan keradjaannja adalah keradjaan jang
takkan hantjur.
15 Adapun aku, Daniel, gelisah
hatiku karenanja dan penglihatan2,
jang terbajang didepan mataku,
mengedjutkan daku.
16 Maka kuhampiri salah seorang jang
berdiri disanadan kutanjakan kepadanja
makna sebenarnja dari kesemuanja
itu; dan ia mengatakan kepadaku serta
memberitahukan maknanja kepadaku:
17 "Binatang2 raksa, jang empat ekor
banjaknja itu, ialah empat radja jang
akan bangkit dari bumi.
18 Sesudah itu orang2 sutji dari Jang
Mahatinggi akan menerima keradjaan
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dan mereka akan memiliki keradjaan itu
selama segala abad dan se-lama2nja.
19 Lalu aku menanjakan makna
sebenarnja dari binatang jang keempat,
jang berlainan dengan semua dan
teramat mendahsjatkan itu, dengan
gigi2 besinja dan tjakar perunggunja;
jang makan dan meremukkan serta
tjakar men-indjak2 sisanja dengan
kakinja.
20 (Aku bertanja pula) tentang
kesepuluh tanduk dikepalanja dan
tanduk lain jang tumbuh dan oleh
karenanja gugurlah ketiga jang lain
itu; dan tanduk itu ada matanja dan
mulutnja, jang besar tjakapnja dan
jang kelihatannja lebih besar daripada
lain2nja.
21 Aku melihat, tanduk itu berperang
lawan orang2 sutji dan menggagahi
mereka,
22 sampai Jang Landjut Usia datang
memberikan hak kepada orang2 sutji
dari Jang Mahatinggi itu dan temponja
tiba dan orang2 sutji memiliki keradjaan
itu."
23 Maka beginilah sahutnja: "Binatang
jang keempat ialah keradjaan jang
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keempat dibumi, jang berlainan dengan
segala keradjaan dan jang akan
memakan seluruh bumi dan memidjak
serta meremukkannja.
24 Dan kesepuluh tanduk itu ialah: dari
keradjaan itu akan bangkit sepuluh radja
dan seorang lain sesudah mereka; ia itu
akan berlainan dengan jang sebelumnja
dan akan merendahkan tiga radja.
25 Ia akan menuturkan tuturnja
lawan Jang Mahatinggi dan berusaha
mengubah tempo dan hukum. Maka
mereka akan diserahkan kedalam
tangannja selama satu waktu dan dua
waktu dan setengah waktu.
26 Tetapi Madjelis pengadilan akan
duduk, maka akan diambillah kekuasaan
daripadanja dan ia akan dimusnahkan
dan dibinasakan sampai habis.
27 Lalu keradjaan, kekuasaan dan
kebesaran dari keradjaan2 dikolong
langit seluruhnja akan diberikan kepada
orang2 sutji dari Jang Mahatinggi.
Keradjaannja adalah keradjaan kekal
dan segala kekuasaan akan berbakti dan
dengar2an kepadanja."
28 Sekian, inilah achir berita itu.
Adapun aku, Daniel, angan2ku sangat
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membingungkan daku, sehingga warna
mukaku berubah. Tetapi hal itu kusimpan
dalam hatiku.
1 Dalam tahun ketiga pemerintahan
radja Belsjasar diperlihatkan kepada
aku, Daniel, suatu penglihatan, sesudah
apa jang diperlihatkan kepadaku
pertama kalinja.
2 Aku me-lihat2 dalam penglihatan,
maka terdjadilah, sedang aku melihat,
bahwa aku berada dipuri Sjusjan
diwilajah 'Elam - dan aku me-lihat2
dalam penglihatan - aku berada ditepi
terusan Ulaj.
3 Aku menengadahkan mataku dan
melihat, maka lihatlah: Seekor domba
djantan berdiri didepan terusan itu.
Ia ada dua tanduknja. Kedua tanduk
itu tinggi, tetapi jang satu lebih besar
daripada jang lain. Jang tinggi itu
muntjul belakangan.
4 Kulihat domba-djantan itu menanduk
kearah barat, utara dan selatan
dan tiada binatang satupun dapat
bertahan terhadapnja dan tak ada jang
melepaskan dari kuasanja. Ia berbuat
se-wenang2 dan membesar.

8
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me-lihat2: Lihatlah: Tampaklah
dari djurusan barat datang seekor
kambing-djantan, melintasi seluruh
bumi tanpa menjentuh bumi. Kambingdjantan itu ada tanduknja jang menjolok
diantara kedua matanja.
6 Ia mendatangi domba-djantan
bertanduk dua, jang telah kulihat berdiri
didepan terusan itu, lalu ia menjerbu dia
dengan kekuatannja jang galak.
7 Kulihat ia sampai dekat dombadjantan itu. Ia gemas kepadanja,
lalu dipukulnja domba-djantan itu
dan dipatahkannja kedua tanduknja.
Domba-djantan itu tidak mempunjai
kekuatan untuk bertahan terhadapnja.
Maka diempaskannja ketanah dan
di-indjak2nja. Tiada jang melepaskan
domba-djantan itu dari padanja.
8 Adapun kambing-djantan itu
membesar dengan amat sangat, tetapi
ketika sampai kepuntjak kekuatannja,
patahlah tanduk jang besar itu, dan
muntjullah empat (tanduk) jang
menjolok akan gantinja kearah keempat
mata angin langit.
9 Dan dari salah satu tanduk itu, jaitu
dari jang ketjil, keluarlah tanduk lain,
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jang mendjadi teramat besar kearah
selatan dan timur dan kearah negeri
Kebanggaan.
10 Ia bertambah besar sampai
kebalatentara langit. Dari balatentara
langit bintang2 didjatuhkannja beberapa
kebumi, lalu di-indjak2nja.
11 Bahkan sampai kehadapan Pangeran
balatentara itupun ia meninggi dan
(diambilnja) kurban tetap daripadaNja
dan dihantarlah Tempat KudusNja
12 serta balatentara itu. Diatas kurban
tetap itu ditempatkannja kedjahatan dan
kebenaran diempaskannja kebumi. Ia
bertindak lagi berhasil.
13 Lalu kudengar seorang sutji berbitjara
dan seorang sutji lainnja berkata kepada
si anu, jang berbitjara itu: "Sampai
bilamana penglihatan itu berlaku, jakni
kurban tetap, penempatan kedjahatan
kelengangan dan pen-indjak2an Tempat
Kudus serta balatentara itu?"
14 Maka sahutnja kepadanja; "Sampai
dua ribu tiga ratus petang dan pagi,
maka Tempat Kudus itu akan dipulihkan."
15 Ketika aku, Daniel, melihat
penglihatan itu dan berusaha
memahaminja, maka lihatlah:
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Didepanku berdiri seseorang jang
kelihatannja seperti seorang prija.
16 Kudengar suara manusia diatas Ulaj,
jang berseru: "Djibrail, buatlah orang itu
memahami penampakan itu!"
17 Lalu ia datang ketempat aku
berdiri. Ketika ia datang terkedjutlah
aku dan djatuh telungkup. Lalu ia
berkata kepadaku: "Mengertilah, hai
anak-manusia, bahwa penglihatan itu
berkenaan dengan masa terachir."
18 Tetapi ketika ia berbitjara dengan
daku, aku djatuh bius tertiarap. Tetapi
aku disentuhnja dan lalu didirikannja.
19 Maka katanja: "Lihatlah, engkau
kuberitahu tentang apa jang akan
terdjadi pada achir kegusaran ini, sebab
(penglihatan ini) berkenaan dengan
djangka waktu terachir.
20 Domba-djantan dengan kedua
tanduknja, jang kaulihat itu ialah radja2
Media dan Parsi.
21 Kambing-djantan itu ialah radja
Junani. Tanduk besar diantara kedua
matanja ialah radja jang pertama.
22 Bahwasanja tanduk itu patah dan ada
empat tanduk muntjul ditempatnja ialah:
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empat keradjaan akan muntjul dari
bangsanja, tetapi tanpa kekuatannja.
23 Pada achir keradjaan mereka,
pabila para pendjahat telah selesai
(kedjahatannja), akan muntjullah jang
keras mukanja dan jang mahir dalam
kelitjikan.
24 Kekuatannja akan mendjadi hebat,
- tetapi bukan karena kekuatannja
sendiri - ia akan merantjangkan jang
bukan2 dan dalam segala usahanja
ia akan berhasil; orang kuasa akan
dibinasakannja dan djuga bangsa orang2
sutji.
25 Karena ketjerdikannja akan
berhasillah ketjederaan dalam
tangannja. Dalam hatinja ia akan
membesarkan dirinja dan ia akan
membinasakan banjak orang jang
merasa aman; bahkan terhadap
Pangeran para pangeran ia akan
memberontak. tetapi tanpa perbuatan
tangan manusia ia lalu akan dipatahkan.
26 Dan penampakan tentang petang
dan pagi, jang dikatakan itu, adalah
benar. Tetapi engkau, rahasiakanlah
penglihatan itu, sebab hal itu baru
sesudah banjak hari (akan terdjadi)."
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aku, Daniel, kehabisan tenaga
dan sakit beberapa lamanja. Sesudah itu
aku bangun dan melakukan suruhan2
radja. Aku terperadjat atas penglihatan
itu dan tidak memahaminja.
1 Dalam tahun pertama Darios,
putera Xerxes, keturunan orang
Media, jang meradjai keradjaan orang2
Chaldai 2 nah, dalam tahun pertama
pemerintahannja, aku, Daniel,
menelaah kitab2. Aku menghitung
tahun2, jang menurut sabda Jahwe
kepada nabi Jeremia, harus digenapi
atas puing Jerusjalem, jakni tudjuhpuluh
tahun.
3 Lalu aku berpaling kepada Tuhan Allah
untuk minta doa dan bermohon dengan
puasa, karung dan debu.
4 Aku berdoa kepada Jahwe, Allahku,
serta mengutjap pengakuan salah
dengan berkata: "Ah Tuhan, Allah
jang benar dan menakutkan, jang
memelihara perdjandjian dan kerelaan
terhadap mereka, jang kasih kepadaMu
dan menepati perintah2Mu,
5 kami telah berbuat dosa dan bersalah,
kami telah berdjahat dan merontak,
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kami telah menjimpang dari perintah2
serta hukum2Mu,
6 dan kami tidak mendengarkan
hamba2Mu, para nabi, jang telah
berbitjara atas namaMu dengan para
radja, para pemimpin dan nenek-mojang
kami dan dengan seluruh kaum negeri.
7 PadaMulah keadilan, ja Tuhan,
sedangkan pada kami hanjalah malu
muka - seperti halnja hari ini - pada
orang2 Juda, penduduk Jerusjalem
dan seluruh Israil, baik jang dekat
maupun jang djauh tempat tinggalnja,
disegala negeri, kemana mereka
telah Kautjerai-beraikan oleh karena
ketjederaan dengan mana mereka
tjedera terhadapMu.
8 Jahwe, pada kamilah malu muka, jaitu
pada para radja kami, para pemimpin
kami dan nenek-mojang kami, jang telah
berbuat dosa terhadapMu.
9 Tetapi pada Tuhan, Allah kami, ada
kerahiman dan ampun, walaupun kami
telah merontak kepadaMu,
10 dan tidak mendengarkan suara
Jahwe, Allah kami dan tidak
berdjalan menurut hukum2, jang
telah dianugerahkan kepada kami
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dengan perantaraan hamba2Mu, para
nabi.
11 Seluruh Israil telah melanggar
TauratMu dan telah bersesat dengan
tidak mendengarkan suaraMu, sehingga
atas kami ditumpahkanlah kutuk dan
sumpah, jang tertulis dalam Taurat
Musa, hamba Allah, sebab kami telah
berbuat dosa terhadapnja.
12 Ia memenuhi sabdaNja, jang
telah disabdakanNja tentang diri
kami dan tentang para hakim jang
telah menghakimi kami, dengan
mendatangkan kepada kami bentjana
besar, jang belum pernah terdjadi
disegenap kolong langit, seperti jang
terdjadi di Jerusjalem.
13 Seperti jang tertulis dalam Taurat
Musa tentang segala bentjana itu kesemuanja itu telah datang atas diri
kami. Tetapi kami tidak melembutkan
wadjah Jahwe, Allah kami, dengan
berbalik dari kesalahan kami dengan
memahami kebenaranMu.
14 Tetapi Jahwe telah menunggui itu dan
mendatangkannja atas diri kami, sebab
Jahwe, Allah kami, adalah adil dalam
segala perbuatanNja, jang diperbuatNja,
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tetapi kami tidak mendengarkan
suaraNja.
15 Nah sekarang, ja Tuhan, Allah kami,
jang telah menghantar umatMu keluar
dari negeri Mesir dengan tangan kuat
dan membuat bagiMu nama jang harum,
seperti halnja pada hari ini --: kami telah
berdosa, kami telah berdjahat.
16 Tuhan, semoga, sesuai dengan
segala kebadjikanMu, berbaliklah
murkaMu dan amarahMu dari kotaMu
Jerusjalem, gunungMu jang sutji, sebab
oleh karena dosa kami serta kesalahan
nenek-mojang kami maka Jerusjalem
dan umatMu mendjadi kehinaan bagi
semua orang dikeliling kami.
17 Maka sekarang, dengarkanlah,
ja Allah kami, doa hambaMu dan
permohonannja, dan demi untukMu
buatlah wadjahMu bertjahaja atas
Tempat KudusMu jang lengang.
18 Tjondongkanlah telingaMu dan
dengarlah. Bukakanlah mataMu dan
pandanglah kelenganan kami serta kota,
jang atasnja telah diserukan namaMu
itu. Sebab bukannja berdasarkan
kebadjikan2 kami telah mentjurahkan
permohonan2 kami dihadapanMu,
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melainkan berdasarkan kerahimanMu
jang besar.
19 Tuhan, dengarkanlah! Tuhan,
ampunilah! Tuhan, indahkanlah dan
bertindaklah, djangan berajal. Demi
untukMulah, ja Allah, sebab namaMu
telah diserukan atas kotaMu dan
umatMu."
20 Sementara aku masih berbitjara dan
berdoa serta mengakui dosaku serta
dosa bangsaku, Israil, dan mentjurahkan
permohonanku dihadapan Jahwe, Allah
untuk (kepentingan) gunung sutji
Allahku,
21 sementara aku masih berbitjara
dengan berdoa, datanglah Djibrail, prija
jang dahulu kulihat dalam penglihatan
pertama kalinja, dengan terbang
melajang menjentuh aku pada saat
persembahan petang.
22 Ia datang dan berbitjara dengan
daku, katanja: "Daniel, sekarang aku
keluar untuk membuat dikau mendjadi
arif akan pengertian.
23 Pada permulaan doa permohonanmu
keluarlah suatu sabda dan aku
datang memberitahukannja, sebab
engkau (orang) kesajangan. Djadi
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tjamkanlah sabda itu dan perhatikanlah
penglihatannja.
24 Tudjuhpuluh pekan telah ditetapkan
mengenai bangsamu dan mengenai
kota sutjimu, untuk mengachiri
kedjahatan, untuk memeteraikan dosa,
untuk menghapus kesalahan, untuk
mendatangkan keadilan jang kekal,
untuk memeteraikan penglihatan dan
nubuat, untuk mengurapi jang terkudus.
25 Ketahuilah dan mengertilah: Sedjak
saat sabda itu keluar mengenai
pemulihan serta pembangunan
Jerusjalem, sampai datangnja seorang
Pembesar jang terurapi: tudjuh pekan;
dan enampuluh dua pekan lamanja
lapangan2 dan parit2 terus dipulihkan
dan dibangunkan, meski dalam
kesesakan waktu.
26 Dan sesudah keenampuluh dua pekan
itu akan ditumpas seorang terurapi dan.......... tidak ada padanja - dan radja
dari Pembesar, jang akan datang itu,
akan merusakkan kota dan tempat sutji
itu, tetapi kesudahannja kelak dalam
bandjir dan sampai achir akan (ada)
pertempuran serta suatu kelengangan
jang ditetapkan.

Daniel 9.27–10.5
27 Dan

65

ia akan meneguhkan suatu
perdjandjian dengan banjak orang, satu
pekan lamanja. Dan dalam pertengahan
pekan itu ia akan menghentikan kurban
dan persembahan dan diatas tadjuk
(akan ada) Kekedjian Kelenganan,
sampai achir, jang telah ditetapkan itu
tertjurah atas si Pelengang.
1 Dalam tahun ketiga Cyrus,
radja Parsi, disingkapkanlah
suatu sabda kepada Daniel, jang
disebut Beltsjasar, dan firman itu benar:
mengenai tugas berat. Ia berusaha
memahami sabda itu dan mendapat
pengertian dalam suatu penampakan.
2 Pada waktu itu aku, Daniel, bertapa
tiga pekan lamanja:
3 makanan jang lezat tidak kumakan,
daging atau anggur tidak masuk kedalam
mulutku dan akupun tidak melumasi
diriku, sampai genap tiga pekan lewat.
4 Ketika aku pada tanggal duapuluh
empat bulan pertama berada ditepi
sungai besar, jakni sungai Tigris,
5 kutengadahkan mataku dan aku
memandang. Maka lihatlah: Seorang
prijaijang mengenakan pakaian lenan
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dan pinggangnja bersabuk emas dari
Ofir.
6 Badannja laksana intan dari Tarsjisj,
matanja bagaikan obor berapi,
lengan dan kakinja ber-kilau2an
laksana perunggu jang digilap, bunji
perkataannja laksana deru chalaik.
7 Hanja aku, Daniel, memandang
penampakan itu dan orang2 jang ada
sertaku tidak melihat penampakan itu,
tetapi gemetar jang hebat mendjatuhi
mereka dan mereka lari menjembunjikan
diri,
8 sehingga aku tertinggal seorang
diri. Sementara aku memandang
penampakan jang besar itu, kekuatan
tidak tersisa lagi dalam diriku dan air
mukakupun berubah sampai kiat. Aku
tidak menahan kekuatan lagi dalam
diriku.
9 Lalu aku mendengar bunji
perkataannja dan demi kudengar
bunji bitjaranja itu, aku djatuh pingsan
telungkup.
10 Maka lihatlah: Ada tangan menjentuh
aku dan mengogah aku sampai aku
bertumpu dengan lutut dan kakiku.

Daniel 10.11–14
11 Ia

67

berkata kepadaku: "Daniel, orang
kesajangan, pahamlah perkataan, jang
kukatakan kepadamu, dan berdirilah
tegak, sebab sekarang aku diutus
kepadamu." Ketika ia berbitjara
sedemikian dengan daku, aku berdiri
dengan gemetar.
12 Lalu katanja kepadaku: "Djangan
takut, Daniel, sebab semendjak hari
pertama engkau membulatkan hati untuk
memahami dan untuk merendahkan
dirimu dihadapan Allahmu, telah
didengarkanlah perkataanmu dan oleh
karena perkataanmu itupun aku telah
datang.
13 Tetapi Pangeran keradjaan Parsi telah
menentang aku duapuluh satu hari
lamanja. Tetapi lihatlah: Mikael, salah
satu dari pangeran2 utama, datang
menolong aku dan aku meninggalkan dia
disana berhadapan dengan radja2 Parsi.
14 Nah, aku telah datang untuk
memberikan pengertian kepadamu
tentang apa jang akan mendatangi
bangsamu pada achir masa. Sebab
penglihatan inipun mengenai masa itu.
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ia berbitjara sedemikian
dengan aku aku menundukkan mukaku
ketanah dan terkelulah aku.
16 Tetapi lihatlah: sesuatu jang mirip
anak-manusia menjentuh bibirku dan
aku membuka mulutku dan mulai
berbitjara dan berkata kepada jang
berdiri didepanku: "Tuanku oleh karena
penampakan itu aku dihinggapi sakit
beranak dan aku tidak dapat menahan
kekuatan lagi.
17 Bagaimana gerangan hamba tuanku
ini dapat berbitjara dengan tuanku,
mengingat bahwa sekarang tiada
kekuatan lagi padaku dan nafaspun tak
tersisa lagi didalam diriku."
18 Lalu jang mirip manusia kelihatannja
itu menjentuh aku lagi dan menguatkan
daku.
19 Katanja: "Djangan takut, orang
kesajangan, salam sertamu! Djadilah
kuat, jah djadilah kuat!" Sementara ia
berbitjara dengan daku, aku merasa
djadi kuat lagi dan aku berkata:
"Tuanku, berbitjaralah, sebab tuanku
telah menguatkan daku!"
20 Ia menjahut: "Tahukah engkau,
mengapa aku telah datang kepadamu?
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Sekarang aku kembali untuk berperang
dengan Pangeran Parsi itu. Aku akan
pergi, maka lihatlah: Pangeran Junani
akan datang.
21 Namun demikian, aku akan
memberitahukan kepadamu apa jang
tersurat dalam kitab kebenaran. - Tiada
satupun berpegang padaku terhadap
mereka, selain Mikael, Pangeran kamu.
1 Adapun aku, aku telah
mendampingi dia dalam tahun
pertama Darios, orang Media itu, sebagai
penjokong dan pelindung.
2 Nah sekarang, aku akan
memberitahukan kebenaran itu
kepadamu. Lihatlah: Masih ada tiga
radja lagi akan muntjul dinegeri Parsi.
Jang keempat akan memperoleh
kekajaan jang lebih besar daripada
siapapun djua. Apabila ia sudah mendjadi
kuat karena kekajaannja, maka ia akan
mengusik semua keradjaan Junani.
3 Tetapi akan muntjullah seorang
radja jang gagah-perkasa, jang akan
menguasai daerah luas dan jang akan
bertindak se-wenang2nja.
4 Tetapi baru sadja ia muntjul,
maka petjahlah keradjaan dan
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terbelah menurut keempat mata
angin dilangit. Itu bukannja (djatuh)
kepada keturunannja dan djuga
tanpa kekuasaan, dengan mana ia
memerintah, sebab keradjaannja akan
diusaikan dan (diberikan) kepada orang2
jang lain daripada mereka tadi.
5 Maka radja negeri selatan akan
mendjadi kuat. Tetapi salah seorang
panglimanja akan lebih kuat daripadanja.
Ia itu akan menguasai suatu wilajah jang
lebih luas daripada wilajahnja (radja
tadi).
6 Pada achir beberapa tahun, mereka
berdua akan bersekutu dan puteri
radja selatan akan pergi kepada radja
negeri utara untuk melaksanakan
persetudjuan2 itu. Tetapi kekuatan
lengannja tidak akan tetap dan
keturunannja tidak akan bertahan,
benihnjapun tidak. (Puteri itu) akan
diserahkan, ia sendiri serta pengiring2nja
dan anak2nja serta jang menikahinja.
Pada waktu itu
7 akan muntjullah suatu tunas dari
akar2nja akan gantinja dan dia itu
akan menjerbu baluarti dan memasuki
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benteng radja negeri utara dan dengan
giat akan menggagahi mereka.
8 Bahkan dewata mereka serta patung2
tuangannja, harta bendanja dari perak
dan emas, akan diangkutnja sebagai
djarahan ke Mesir. Setelah beberapa
tahun lamanja ia mendjauhi radja negeri
utara,
9 lalu dia ini akan memasuki keradjaan
radja negeri selatan dan kembali
ketanahnja lagi.
10 Putera2nja akan melengkapi diri
untuk berperang dan mengumpulkan
chalaik angkatan perang jang besar.
Ia akan mara, menghanjutkan dan
sebak. Lagi2 ia melengkapi diri untuk
berperang dan ia akan menjerbu sampai
kebentengnja.
11 Maka radja dari negeri selatan akan
gemas dan keluar serta bertempur
dengan radja negeri utara. Radja negeri
utara akan mengerahkan chalaik jang
besar, tetapi chalaik jang besar itu akan
diserahkan kedalam tangan (radja negeri
selatan).
12 Chalaik jang besar itu akan diangkut.
Hatinja lalu meninggi dan ber-laksa2

Daniel 11.13–17

72

akan ditewaskannja, namun ia tak akan
mendjadi kuat.
13 Kemudian radja negeri utara
mengerahkan lagi chalaik jang lebih
besar daripada jang dahulu itu dan
pada achir waktunja akan mara dengan
angkatan perang besar dan kulakasar
jang banjak.
14 Pada waktu itu akan merontaklah
banjak orang melawan radja negeri
selatan. Penjamun dari bangsamu akan
bangkit untuk mewudjudkan suatu
penglihatan, tetapi mereka akan djatuh
tersandung.
15 Radja negeri utara akan datang dan
mendirikan perkubuan dan merebut kota
berbenteng itu.Lengan2 negeri selatan
tidak akan dapat bertahan, bahkan
pasukan pilihan tidak, sehingga tiada
kekuatan apapun dapat bertahan.
16 Jang mara lawan dia akan berbuat sewenang2 nja, karena tidak seorangpun
dapat bertahan terhadapnja. Ia berpidjak
dinegeri Kebanggaan dan seluruhnja
akan djatuh kedalam tangannja.
17 Lalu ia akan berichtiar untuk
dengan keras memasuki seluruh
keradjaan (radja negeri selatan) dan
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mengadakan persetudjuan dengannja
akan memberikan seorang puteri dari
wanita2 kepadanja untuk merusakkan
(keradjaan itu), tetapi hal itu tidak akan
bertahan dan tidak akan menguntungkan
dia.
18 Maka ia akan berpaling kepada
pulau2 dan banjaklah jang akan
direbutnja. Tetapi seorang penguasa
menghentikan penghinaannja, sehingga
radja negeri utara tidak akan dapat
membalas penghinaannja kepadanja.
19 Lalu ia berpaling kepada benteng2
negerinja, tetapi ia akan tersandung,
djatuh dan tiada didapati lagi.
20 Akan gantinja akan muntjullah
seorang orang, jang akan menjuruh
seorang pemungut bea melintasi
keradjaan jang luhur itu, tetapi dalam
tempo beberapa hari sadja ia akan
dipatahkan, tetapi bukannja didepan
umum atau dalam pertempuran.
21 Akan gantinja akan muntjullah orang
jang terhina, jang sebetulnja tidak diberi
seri keradjaan. Sedang orang merasa
aman, ia akan datang dan menggagahi
keradjaan dengan kelitjikan.
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akan hanjut seluruhnja
didepannja serta dipatahkan dan djuga
seorang Pembesar perdjandjian.
23 Jang baru bersekutu dengannja,
ditjederakan olehnja. Ia akan naik dan
mendjadi kuat berkat sekelompok ketjil
dari bangsa.
24 Sedang orang merasa aman, ia akan
memasuki daerah2 jang paling subur dari
salah satu wilajah untuk memperbuat
apa jang belum pernah diperbuat oleh
datuk2 dan nenek-mojangnja, jakni:
gedoran dan djarahan serta harta akan
dihamburkannja diantara orang2nja,
bahkan terhadap kota2 berbenteng ia
akan merantjangkan rantjangan2nja tetapi hanjalah untuk sementara sadja.
25 Ia akan mengarahkan kekuatannja
serta hatinja lawan radja negeri selatan
dengan angkatan perang jang besar.
Radja negeri selatan akan melengkapi
diri dengan angkatan perang jang sangat
besar lagi kuat untuk bertempur. Tetapi
ia tak akan dapat bertahan, karena akan
dirantjangkan rantjangan2 terhadapnja.
26 Orang2 jang sehidangan dengan
dia sendiri akan mematahkan dia
dan angkatan perangnja akan hanjut
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dan banjaklah orang jang akan tewas
terbunuh.
27 Kedua radja itu lalu akan berniat
djahat dan tengah duduk2 semedja
mereka akan membohongi satu sama
lain. Tetapi hal itu tak akan berhasil,
sebab achirnja tertangguh sampai waktu
jang ditetapkan.
28 Lalu ia akan pulang kenegerinja
dengan harta benda jang besar. Maka
hatinja akan menentang perdjandjian
sutji dan ia akan bertindak serta pulang
kenegerinja.
29 Pada waktu jang ditetapkan ia akan
memasuki negeri selatan lagi, tetapi
jang kedua kalinja ini tidak akan sama
dengan jang pertama kalinja.
30 Sebab akan datanglah kapal2
orang Kitim. Maka ia akan kehilangan
keberaniannja dan pulang dan
melampiaskan gusarnja kepada
perdjandjian sutji dan ia akan bertindak.
Ia akan pulang dan mengindahkan
mereka jang meninggalkan perdjandjian
sutji.
31 Maka dari pihaknja akan muntjullah
pasukan2.Mereka akan mentjemarkan
Tempat Kudus, benteng itu, dan
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mendjauhkan kurban tetap serta
menegakkan Kekedjian Kelengangan itu.
32 Orang2 jang mendjahati perdjandjian
itu akan dibuatnja murtad dengan
litjinnja, tetapi umat jang mengenal
Allahnja akan kukuh-kuat dan bertindak.
33 Dan orang2 arif diantara umat itu
akan menginsafkan banjak orang, tetapi
beberapa waktu lamanja mereka akan
ber-tatih2 karena pedang dan njala api
dengan penawaran serta perampasan.
34 Apabila mereka ber-tatih2, maka
mereka akan ditolong sedikit orang
sadja, tetapi banjaklah jang lalu
bergabung dengan mereka dengan
litjiknja.
35 Beberapa orang arif akan tersandung,
sehingga dilakukan penjaringan,
pembersihan dan pemurnian diantara
mereka sampai kepada masa terachir,
sebab waktu jang ditetapkan tertangguh.
36 Maka radja itu akan berbuat sewenang2nja dan meninggikan serta
membesarkan dirinja terhadap dewa
manapun. Djuga terhadap Allah jang
tertinggi ia akan mengatakan apa
jang belum pernah terdengar. Ia akan
berhasil sampai penuhlah gusar itu.
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Sebab apa jang telah ditetapkan
haruslah dilaksanakan.
37 Dewata nenek-mojangnjatidak akan
diindahkannja. Djuga kesajangan kaum
wanita, malahan dewa satupun tidak
akan diindahkannja, sebab ia akan
membesarkan dirinja terhadap semua
itu.
38 Akan ganti mereka itu akan
dihormatinja dewa benteng;dewa jang
tidak dikenal nenek-mojangnja akan
dihormatinja dengan emas, perak,
permata dan barang2 berharga.
39 Dan ia akan bertindak lawan
kota2 berbenteng dengan dewa asing.
Siapa jang mengakui dewa itu akan
dilimpahinja dengan kehormatan, akan
dibuatnja berkuasa atas banjak orang
dan diberinja tanah akan milik pusaka
sebagai upah.
40 Pada masa terachir, maka radja
negeri selatan akan berbentrok dengan
dia. Radja negeri utara akan menempuh
dia dengan kereta2, penunggang2 kuda
dan banjak kapal dan akan memasuki
negeri2 itu, menghanjutkan dan sebak.
41 Ia akan memasuki negeri kebanggaan
dan banjak orang akan tersandung.
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Tetapi jang terluput dari tangannja ialah
Edom, Moab dan pilihan orang2 'Amon.
42 Ia akan mengedangkan tangannja
kepada negeri2, dan negeri Mesir tak
akan terlepas.
43 Ia akan menguasai harta benda
berupa emas, perak dan barang2
berharga dari Mesir. Orang2 Libia dan
Kusj akan mendjadi pengiringannja.
44 Tetapi kabar2 dari timur dan
utara akan mengedjutkan dia. Dalam
amarahnja ia lalu akan keluar untuk
membinasakan dan mengharamkan
banjak orang.
45 Ia akan memasang kemah2
kebesarannja antara laut dengan gunung
Kebanggaan sutji dan lalu menemui
adjalnja, tanpa ada seorangpun jang
menolongnja.
1 Pada waktu itu akan muntjullah
Mikael, Pangeran besar jang
mendampingi anak2 bangsamu itu.
Sebab akan ada waktu kesesakan,
seperti jang belum pernah terdjadi
semendjak ada suatu bangsa hingga
kepada waktu itu. Tetapi pada waktu itu
bangsamu akan terluput, jakni barang
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siapa terdapat namanja tertulis didalam
kitab.
2 Banjak dari antara orang2 jang
tertidur didalam negeri debu,akan
bangun, sebagiannja untuk kehidupan
kekal dan sebagiannja untuk kehinaan,
untuk kengerian kekal.
3 Maka orang2 arif akan berkilau seperti
kilauan tjakerawala dan mereka, jang
telah membuat banjak orang mendjadi
djudjur, akan mendjadi seperti bintang2
se-lama2nja dan lagi.
4 Tetapi engkau, Daniel, harus
merahasiakan perkataan2 ini dan
memeteraikan kitab itu sampai waktu
terachir. Banjak orang akan mengembara
kian kemari dan kedurdjanaan akan
bertambah."
5 Aku, Daniel, memandang, maka
lihatlah: Dua orang lain berdiri, jang satu
ditepi sini sungai dan jang lain ditepi
sana sungai.
6 Jang seorang berkata kepada orang
jang berpakaian lenan dan jang
berada diatas air sungai itu: "Sampai
bilamanakah achir hal2 jang belum
pernah terdengar itu?"
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kudengar orang jang berpakaian
lenan dan jang berada diatas air sungai
itu, bersumpah demi Dia jang hidup
kekal, seraja mengangkat tangan kanan
dan tangan kirinja kelangit: "Satu
waktu, dua waktu dan setengah waktu!
Sebab segera setelah jang meremukkan
kekuasaan bangsa jang sutji itu diachiri,
maka kesemuanja ini akan berachir
pula!"
8 Betul kudengar hal itu, tetapi tidak
kumengerti. Makanja aku berkata:
"Tuanku, kesudahan apa dari segala hal
ini?"
9 Tetapi sahutnja: "Pergilah, Daniel,
sebab hal2 ini akan tetap rahasia dan
termeterai sampai waktu terachir.
10 Banjaklah jang akan dibersihkan,
dimurnikan dan disaring, tetapi para
pendjahat akan berdjahat terus. Para
pendjahat tak akan mengertinja, tetapi
jang arif akan mengerti.
11 Semendjak saat kurban tetap
didjauhkan dan Kekedjian Kelengangan
ditegakkan: ada seribu dua ratus
sembilan puluh hari.
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orang jang
berkandjang dan mentjapai seribu
tigaratus tigapuluh lima hari.
13 Adapun engkau, pergilah dan
beristirahatlah untuk bangkit kembali
bagi nasibmu pada achir djaman."
(13-1) Adalah seorang-orang diam
di Babel, Jojakim namanja. (13-2) Ia
mengambil seorang isteri, jang bernama
Susana binti Helkia. Dia itu amat
sangat elok dan takut kepada Tuhan.
(13-3) Karena orangtuanja mursjid,
maka puteri mereka dididik menurut
Taurat Musa. (13-4) Adapun Jojakim
amat kaja dan memiliki sebuah taman,
jang berdekatan dengan rumahnja.
Karena ia jang paling terhormat dari
sekalian orang, maka orang2 Jahudi
biasa berhimpun padanja. (13-5) Nah,
pada tahun itu ada dua orang tua2 dari
antara rakjat jang ditundjuk mendjadi
hakim. Tentang mereka itu Penguasa
telah bersabda: "Kefasikan telah datang
dari Babel, dari kaum tua2, dari para
hakim, jang berlagak pengemudi rakjat."
(13-6) Mereka sering mengundjungi
rumah Jojakim, tempat setiap orang jang
mempunjai suatu perkara datang kepada
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mereka. (13-7) Apabila mendjelang
tengah hari rakjat sudah pergi, masuklah
Susana untuk ber-djalan2 ditaman
suaminja. (13-8) Kedua orang tua2 itu
setiap hari mengintip dia, apabila ia
masuk dan ber-djalan2 disitu. Maka
timbullah nafsu berahi kepadanja
dalam hati mereka. (13-9) Mereka
lupa daratan dan membuang muka,
supaja djangan memandang Surga dan
djangan ingat akan keputusan jang
adil. (13-10) Walaupun ke-dua2nja
dirundung keinginan kepadanja, namun
mereka tidak memberitahukan sakit
berahi mereka satu sama lain. (13-11)
Sebab mereka merasa malu, untuk
mengakui nafsu berahi mereka, bahwa
mereka ingin berseketiduran dengan dia.
(13-12) Maka setiap hari dengan asjiknja
mereka mengintai hendak melihat dia.
(13-13) Sekali peristiwa berkatalah jang
satu kepada jang lain: "Marilah kita
pulang sadja, sebab sudah waktunja
makan siang." Lalu mereka berpisah dan
pergi. (13-14) Tetapi dengan ber-putar2
mereka kembali lagi ketempat itu
djuga. Terpaksa mereka lalu saling
menguraikan sebab-musababnja dan
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mereka mengakui nafsu berahi mereka.
Maka mereka merantjangkan ber-sama2
untuk mendapatkan dia seorang diri.
(13-15) Sedang mereka menjempat,
ia pergi lagi ketaman, sebagaimana
sudah lama biasa, hanja disertai dua
babu. Karena udaranja panas, maka ia
mau mandi ditaman itu. (13-16) Tiada
seorangpun ada disana selain kedua
orang tua2 itu, jang menjembunjikan
diri seraja mengintip dia. (13-17)
Katanja kepada babu2nja: "Ambilkanlah
aku minjak dan urap dan tutupkanlah
pintu2 taman, maka aku dapat mandi."
(13-18) Mereka memperbuat apa jang
disuruhnja kepada mereka. Mereka
menutup pintu2 taman dan keluar lewat
pintu samping untuk mengambil jang
diperintahkan itu, tanpa melihat orang
tua2 itu, karena orang2 itu bersembunji.
(13-19) Segera setelah babu2 itu keluar,
bangunlah kedua orang tua2 itu, dan
ber-gegas2 kepadanja, (13-20) dan
berkata: "Lihatlah, pintu2 taman sudah
tertutup dan tidak ada jang memandang
kita. Kami amat tjinta berahi kepadamu,
memberi hati sadja dan tidurlah
ber-sama2 dengan kami. (13-21) Djika

Daniel 12.13

84

tidak, maka kami akan naik saksi
terhadapmu, bahwa seorang pemuda
kedapatan padamu dan bahwa oleh
karenanja engkau telah menjuruh babu2
itu pergi." (13-22) Susana bernafas,
lalu berkata: "Aku disesakkan sekeliling.
Sebab djika hal itu kulakukan, maka mati
menantiku, dan djika tidak kulakukan,
maka aku tak akan lolos dari tanganmu.
(13-23) Namun demikian, lebih baiklah
bagiku djatuh kedalam tanganmu tanpa
berlaku demikian, daripada berbuat dosa
terhadap Tuhan." (13-24) Susana lalu
ber-teriak2 dengan suara njaring, tetapi
kedua orang tua2 itupun ber-teriak2
djuga lawan dia. (13-25) Jang satu
berlari untuk membuka pintu taman.
(13-26) Demi teriak ditaman itu didengar
oleh orang2 jang ada didalam rumah,
ber-gegas2 masuklah mereka lewat
pintu samping untuk melihat apa jang
terdjadi dengannja. (13-27) Setelah
kedua orang tua2 itu, memberikan
keterangan2, maka amat malulah
pelajan2 itu, sebab belum pernah hal
jang demikian itu dikatakan tentang
Susana. (13-28) Ketika keesokan harinja
rakjat berkumpul lagi pada Jojakim,
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suaminja, datanglah pula kedua orang
tua2 itu penuh dengan angan2 fasik
terhadap Susana untuk mematikan dia.
(13-29) Didepan rakjat mereka berkata:
"Suruhlah ambil Susana binti Helkia,
isteri Jojakim!" Maka diambillah dia.
(13-30) Ia datang disertai orangtuanja,
anak2nja dan kaum kerabatnja. (13-31)
Adapun Susana teramat djelita dan
tjantik parasnja, (13-32) Durdjana2 itu
menjuruh tanggalkan lajahnja - sebab
dia itu berlajah - supaja mereka dapat
menggairahkan ketjantikannja. Sanaksaudaranja dan semua jang melihatnja
menangis. (13-34) Sementara kedua
orang tua2 itu berdiri di-tengah2 rakjat
dan menumpangkan tangan mereka
diatas kepalanja, (13-35) ia sendiri
menengadah ke Surga sambil menangis,
sebab hatinja tetap pertjaja pada Tuhan.
(13-36) Lalu kata orang tua2 itu:
"Sedang kami berdua sadja ber-djalan2
ditaman, masuklah ia ber-sama2 dengan
dua sahaja kesana, lalu ditutuplah
pintu2 taman itu dan disuruhnja sahaja2
itu pergi. (13-37) Kemudian datanglah
seorang pemuda, jang bersembunji
disitu kepadanja dan berbaring sertanja.
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(13-38) Ketika kami, jang ada disudut
taman, melihat kefasikan itu, kami
lalu ber-lari2 kepada mereka. (13-39)
Walaupun kami melihat mereka tidur
ber-sama2 disana, namun kami tidak
dapat menangkap orang itu, karena ia
lebih kuat daripada kami dan membuka
pintu lalu melarikan diri. (13-40) Tapi
dia ini kami pegang dan kami tanjai
siapa pemuda itu. (13-41) Ia tidak mau
memberitahu kami. Inilah kesaksian
kami." Himpunan itu pertjaja akan
mereka, oleh karena mereka itu orang
tua2 diantara rakjat dan hakim, lalu
mendjatuhkan hukuman mati kepadanja.
(13-42) Maka Susana berseru dengan
suara njaring: "Allah jang kekal, jang
mengetahui jang tersembunji dan
mengenal segala sesuatu, sebelum
terdjadi, (13-43) Engkau tahu, bahwa
mereka itu memberikan kesaksian
palsu terhadapku. Lihatlah, aku mati,
meskipun aku tidak memperbuat
sesuatupun dengan mana aku
diburukkan mereka." (13-44) Maka
Tuhan mendengarkan suaranja.
(13-45) Ketika ia dibawa keluar
untuk dihabisi njawanja, maka Allah
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membangkitkan roh jang sutji seorang
anak muda, Daniel namanja, (13-46)
jang berseru dengan suara njaring:
"Aku tak bersalah akan darahnja!"
(13-47) Maka segenap rakjat berpaling
kepadanja dan berkata: "Apakah
maksudnja jang kaukatakan itu?"
(13-48) Ia berdiri di-tengah2 mereka
dan berkata: "Demikian bodohkah
kalian ini, hai bani Israil? Adakah kalian
menghukum seorang puteri Israil tanpa
pemeriksaan dan tanpa bukti? (13-49)
Kembalilah ketempat pengadilan, sebab
mereka telah memberikan kesaksian
palsu terhadapnja!" (13-50) Rakjat
ber-gegas2 kembali dan orang tua2
itu berkata kepadanja: "Kemarilah,
duduklah di-tengah2 kami dan beritahu
kami, sebab kepadamu Allah telah
menganugerahkan pengetahuan."
(13-51) Lalu kata Daniel kepada orang2:
"Pisahkanlah mereka itu djauh2 satu
sama lain maka aku akan memeriksa
mereka." (13-52) Ketika mereka itu
sudah di pisahkan satu sama lain,
lalu dipanggilnja salah seorang dan
berkatalah ia kepadanja: "Hai orang
jang sudah beruban dalam kedjahatan,
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sekarang didatangilah engkau oleh
dosa2, jang dahulu telah kauperbuat,
(13-53) dengan mendjatuhkan putusan2
jang tak adil, dengan menghukum orang
jang tak bersalah dan melepaskan orang
jang bersalah, walaupun Tuhan telah
bersabda: "Orang tak bersalah dan
jang djudjur djanganlah kaubunuh".
(13-54) Nah sekarang, djika engkau
sungguh2 melihat dia, katakanlah:
Dibawah pohon apakah telah kaulihat
mereka bertjampur?" Sahutnja: Dibawah
pohon mesui." (13-55) Kembali Daniel
berkata: "Baguslah engkau mendustai
kepalamu sendiri. Sebab malaekat
Allah sudah menerima firman dari Allah
untuk membelah engkau!" (13-56)
Sesudah ia disuruh pergi, ia lalu
menjuruh bawa jang lain kepadanja.
Berkatalah ia kepadanja: "Hai keturunan
Kena'an dan bukan keturunan Juda,
ketjantikan telah merangsangmu dan
nafsu berahi telah membengkokkan
hatimu. (13-57) Begitulah engkau
biasa berbuat dengan puteri2 Israil
dan mereka bertjampur denganmu
karena ketakutan. Tetapi seorang
puteri Juda tidak mau menanggung
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kefasikanmul (13-58) Nah sekarang,
katakanlah kepadaku: Dibawah pohon
apakah telah kaudapati mereka itu
bertjampur?" Sahutnja: "Dibawah pohon
berangan." (13-59) Kembali Daniel
berkata: "Baguslah engkau mendustai
kepalamu sendiri. Sebab malaekat Allah
sudah me-nunggu2 dengan pedang
terhunus untuk membahan dikau dan
membinasakan dikau!" (13-60) Maka
ber-seru2lah seluruh himpunan itu
dengan suara njaring dan mereka
memudji Allah, jang menjelamatkan
siapa sadja jang berharap kepadaNja.
(13-61) Dan serentak mereka bangkit
lawan kedua orang tua2 itu, sebab Daniel
telah membuktikan dengan mulut orange
itu sendiri, bahwa mereka itu telah
memberikan kesaksian palsu. Mereka
lalu berbuat dengannja sebagaimana
orange itu mau memburukkan
sesamanja - (13-62) Sesuai dengan
Taurat Musa kedua orang itu dibunuh.
Demikian pada hari itu diselamatkanlah
darah jang tak bersalah. (13-63)
Helkia dan isterinja ber-madah2 bagi
Allah karena Susana, puteri mereka,
bersama dengan Jojakim, suaminja,
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dan segenap kaum kerabatnja, sebab
tidak terdapatlah padanja sesuatupun
jang tak patut. Semendjak hari itu
besarlah Daniel dihadapan rakjat.
(14-1) Radja Astuages ditanamkan pada
nenek-mojangnja dan Cyrus, orang
Parsi itu, mengambil-alih keradjaannja.
(14-2) Daniel adalah orang jang tetap
tinggal padanja dan tiada seorangpun
dari antara kawan2nja begitu dihormati
seperti dia. (14-3) Adapun orang Babel
mempunjai suatu berhala, Bel namanja.
Untuk keperluannja setiap hari mereka
membiajai duabelas gantang pati
gandum, empatpuluh ekor domba dan
enam takaran anggur. (14-4) Djuga
radja memudjanja dan setiap hari pergi
menjembahnja. Tetapi Daniel tetap
menjembah Allahnja sendiri. (14-5)
Makanja radja berkata kepadanja:
"Mengapa engkau tidak menjembah
Bel?" Sahutnja: 'Karena hamba tidak
meunulja berhala (14-2), buatan tangan
manusia melainkan Allah jang hidup,
jang telah mentjiptakan langit dan bumi
dan jang Kuasa atas segala machluk."
(14-6) Kata radja kepadanja: "Engkau
tidak menganggap Bel itu ilah jang
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hidup? Ataukah tidak kaulihat, betapa
banjaknja jang dimakan dan diminumnja
setiap hari?" (14-7) Tetapi Daniel
tertawa dan berkata: 'Djangan sampai
keliru, seri baginda! Dari dalam kan
dia dari tanah liat sadja dan dari luar
dari penunggu! Belum pernahlah ia
makan atau minum apa (14-8) Dengan
geramnja radja memanggil imam2nja
dan berkata kepada mereka: 'Djika
kamu tidak mengatakan kepadaku
siapa jang memakan pesadjen itu,
maka kamulah jang akan mati. Tetapi
djika kamu membuktikan, bahwa Bel
makan habis semuanja itu, maka
Daniellah jang akan mati, sebab ia telah
menghodjat Bel!" (14-9) Kata Daniel
kepada radja: ,Djadilah seperti jang
dikatakan baginda!" Adapun imam2 Bel
itu tudjuhpuluh orang djumlahnja, belum
lagi terhitung isteri2 dan anak kanan
itu dan menaruh anggur bertjampur,
kemudian menutup pintu serta
memeteraikannja dengan tjintjin meterai
baginda. Djika esok pagi2, apabila
baginda datang lagi, baginda tidak
mendapat, bahwa semuanja itu dimakan
habis oleh Bel, maka kamilah jang
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akan mati. Djika tidak, Daniel sadjalah
jang sudah berbohong tentang kami!"
(14-12) Mereka berpongah, karena
oleh mereka telah dibuat pintu masuk
tersembunji dibawah medja itu, lewat
mana mereka biasa masuk kedalam kuil
untuk mengambil segala2nja. (14-13)
Setelah mereka keluar, radja lalu
menjadjikan makanan bagi Bel. (14-14)
Tetapi Daniel memerintahkan kepada
budjang2nja untuk mengambil abu
dan menaburi seluruh kuil dengannja.
Hanja radjalah jang mendjadi saksi.
Kemudian mereka keluar, menutup
pintu dan memeteraikannja dengan
tjintjin meterai radja, lalu pergi. (14-15)
Malam2 datanglah, sebagaimana
biasanja, para imam dengan isteri2 dan
anak2 mereka dan makan dan minum
habis semuanja. (14-16) Pagi2 benar
datanglah raja dan Daniel sertanja.
(14-17) Kata radja: ,Masih utuhkah
meterai itu?"2 Sahutnja: "Masih utuh,
seri baginda." (14-18) Baru sadja radja
membuka pintu dan menengok kemedja,
ia segera berseru dengan suara njaring:
"Besarlah engkau, ja Bel! Padamu
sama sekali tiada tipudaja!" (14-19)
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Tetapi Daniel tertawa. Ia mentjegah
radja masuk kedalam dan berkata:
"Lihatlah lantai itu dan periksalah
djedjak2 siapakah itu." (14-20) Sahut
radja: 'Kulihat djedjak2 orang laki2,
perempuan dan anak2!" (14-21) Maka
murkalah radja dan ia menjuruh ambil
para imam dengan isteri serta anak2
mereka. Mereka menundjukkan pintu
rahasia kepadanja, lewat mana mereka
biasa masuk untuk makan habis apa
jang ditaruh diatas medja itu. (14-22)
Radja lalu menjuruh bunuh mereka
dan menjerahkan Bel kepada Daniel,
jang meruntuhkan Bel serta tempat
sutjinja. (14-23) Adalah seekor naga
besar, jang di-pudja2 oleh orange Babel.
(14-24) Maka radja berkata kepada
Daniel: "Tentang dia ini tidak dapat
kaukatakan, bahwa dia bukan ilah jang
hidup. Djadi sembahkan dia!" (14-25)
Djawab Daniel: "Tuhan Allahkulah jang
kusembah, sebab Dia adalah Allah
jang hidup Seri baginda, berikanlah
wenang kepada hamba, maka naga
itu akan hamba bunuh tanpa pedang
dan tongkat." (14-26) Radja menjahut:
"Kepadamu kuberikan wenang." (14-27)
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Daniel lalu mengambil gala2, lemak
dan rambut jang direbus ber-sama2,
dibuatnja mendjadi bulatan, lalu
disuapkannja kedalam mulut naga, jang
memakannja habis, sehingga petjahlah
ia. Kemudian kata Daniel: "Lihatlah
sekarang pudjaan baginda!" (14-28)
Ketika orange Babel mendengar hal itu,
beranglah mereka dengan hebatnja dan
berbaliklah mereka lawan radja dengan
berkata: ,Radja masuk Jahudi! Bel telah
diruntuhkannja, naga telah dibunuhnja
dan imam2 telah dibantainja!" (14-29)
Mereka menghadap radja dan berkata:
"Serahkanlah Daniel kepada kami! Djika
tidak, maka kami bunuhlah baginda
serta wangsa baginda!" (14-30) Melihat,
bahwa ia sangat didesak mereka, maka
terpaksa ia menjerahkan Daniel kepada
mereka. (14-31) Mereka melemparkan
dia kedalam lubang-kurungan singa,
tempat ia tinggal enam hari lamanja.
(14-32) Dalam lubang itu ada tudjuh
ekor singa, jang setiap hari diberi makan
dua bangkai dan dua ekor domba. Waktu
itu tidak diberi apa2, supaja binatang itu
menelan Daniel. (14-33) Pada waktu itu
adalah di Judea nabi Habakuk. Ia telah
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memasak bubur dan me-metjah2kan
beberapa potong roti didalam batil dan
sedang berdjalan menudju ketegal untuk
mengantarkannja kepada para penjabit.
(14-34) Tetapi malaekat Tuhan berkata
kepada Habakuk: "Bawalah makanan,
jang ada padamu itu, ke Babel, kepada
Daniel dilubang-kurungan singal"
(14-35) Sahut Habakuk: "Tuanku,
Babel belum pernah saja lihat dan
lubang itupun tidak saja kenal pula."
(14-36) Lalu malaekat Tuhan memegang
dia pada ubun2nja, diangkatnja dia
pada rambutnja dan dipindahkannja
dengan ketjepatan, jang biasa bagi
sifat rohaninja, ke Babel diatas lubang
itu. (14-37) Maka berserulah Habakuk:
"Daniel! Daniel! Ambillah makanan
jang dikirim kepadamu oleh Allah!"
(14-38) Daniel berkata: "Ja Allah,
Engkau sungguh ingat kepadakul Belum
Pernahlah Engkau meninggalkan mereka
jang tjinta kepadaMu!" (14-39) Daniel
lalu bangun dan makan. Pada ketika itu
djuga Habakuk dikembalikan malaekat
Tuhan ketempatnj a. (14-40) Pada hari
ketudjuh datanglah radja untuk meratapi
Daniel. Ia menudju kelubang itu, melihat
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kedalam dan tampaklah Daniel duduk
disitu. (14-41) Dengan suara njaring ia
berseru: "Besarlah Engkau, ja Tuhan,
Allahnja Daniel, dan tiada jang lain
ketjuali Engkau!" (14-42) Maka ia
menjuruh tarik Daniel dari lubang itu
dan melemparkan para perantjang
pembinasaannja kedalam lubang itu.
Maka seketika itu djuga mereka ditjaplok
didepan matanja.

Hosea
1 Sabda

Jahwe jang disampaikan
kepada Hosea bin Beeri didjaman
'Uzia, Jotam, Ahaz, Hizkia, radja2 Juda,
dan didjaman Jerobe'am putera Joasj,
radja Israil.
2 Inilah permulaan sabda Jahwe
dengan perantaraan Hosea: Jahwe
bersabda kepada Hosea: "Pergilah
mengambil seorang perempuan
tjendala dan peranakkanlah anak2
haram daripadanja! Sebab negeri ini
ber-suka2an dengan membelakangi
Jahwe".
3 Maka ia pergi dan mengambil Gomer
binti Dibliam. Gomer mengandung dan
melahirkan baginja anak laki2.
4 Maka Jahwe bersabda: "Namakanlah
ia Jizre'el, sebab sedjurus lagi maka
Aku akan membalaskan darah Jizre'el
kepada wangsa Jehu dan menghentikan
keradjaan keluarga Israil.
5 Pada hari itu djuga busur Israil akan
Kupatahkan dilembah Jizre'el"

1

Hosea 1.6–11
6 Gomer

2

mengandung lagi dan
melahirkan anak perempuan. Maka
(Jahwe) bersabda "Namakanlah ia
"La-Rahman", sebab Aku tidak akan
merahimi keluarga Israil lagi dengan
mengampuni terus sadja.
7 Tetapi keluarga Juda akan Kurahimi
dan Kuselamatkan mereka demi Jahwe,
Allah mereka. Hanjalah Aku tidak akan
menjelamatkan mereka dengan busur,
pedang atau pertempuran, dengan kuda
ataupun penunggang."
8 Setelah menjapih "La-Rahman",
(Gomer) mengandung lagi dan
melahirkan anak laki2.
9 Maka Jahwe bersabda: "Namakanlah
ia: "Bukan-UmatKu", sebab kamu bukan
umatKu dan bagimupun Aku ini bukan
Jahwe lagi!"
10 (2-1) Maka djumlah bani Israil akan
mendjadi laksana pasir dilaut, jang tidak
terukur dan tidak terbilang, dan ditempat
telah dikatakan kepada mereka: Kamu
"Bukan UmatKu", disana akan dikatakan
kepada mereka: Anak2 Allah jang hidup!
11 (2-2) Disana akan berhimpunlah bani
Juda dan Israil bersama, dan satu kepala
akan diangkat bagi mereka, dan naiklah

Hosea 2.1–6
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mereka dari (seluruh) negeri, sebab
besarlah hari Jizre'el itu.
1 (2-3) Katakanlah kepada
saudaramu: "UmatKu", "Rahman"
kepada saudarimu.
2 (2-4) Gugatlah ibumu, gugatlah,
sebab ia bukan isteriKu lagi, dan
Akupun bukan suaminja lagi. Biarlah ia
mendjauhkan djinahnja dari mukanja
dan persundalannja dari tengah susunja.
3 (2-5) Djika tidak, maka ia akan
Kutelandjangi dan Kupertundjukkan
seperti pada hari kelahirannja; seperti
gurun Kudjadikan dia, Kubuat dia
mendjadi tanah tandus, dia Kubuat mati
kehausan.
4 (2-6) Anak2nja tidak akan Kurahimi,
sebab anak-haramlah mereka.
5 (2-7) Ibu mereka kan berdjinah
tak bermalulah biangnja. Sebab ia
telah berkata: "Aku mau membuntuti
kendak2ku, jang memberi aku roti dan
airku, kain bulu domba dan lenanku,
minjak dan minumanku".
6 (2-8) Karena itulah Aku akan
memagari djalannja dengan susuh,
menaruh tembok dihadapannja,
sehingga ia tidak mendapati lorong2nja.
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Djika ia mengedjar kendak2nja,
ia takkan menjusul mereka; djika
ia mentjari mereka, maka tidak
ditemukannja. Lalu ia akan berkata:
"Aku mau kembali kepada suamiku jang
pertama, sebab dahulu lebih baiklah
nasibku dari sekarang!"
8 (2-10) Tetapi belum djuga ia insjaf,
bahwa Akulah jang memberi dia
gandum, air anggur dan minjak, dan
jang memperbanjak perak dan emas
baginja, jang lalu dibuat mereka djadi
Ba'al.
9 (2-11) Karena itulah pada waktunja
akan Kuambil kembali gandumKu serta
air anggur pada waktu musimnja.
Kutjabut lagi kain bulu domba dan
lenanKu, dengan mana ia menudungi
ketelandjangannja.
10 (2-12) Maka akan Kusingkapkan
perdjinja didepan mata kendak2nja dan
tiada seorangpun akan melepaskan dia
dari tanganKu.
11 (2-13) Akan Kuhentikan segala
kesukaannja, hari2 raja, bulan2
muda serta hari sabatnja dan segala
perajaannja.
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Kurusakkan pokok anggurnja
dan pohon aranja, jang tentangnja ia
sudah berkata: "Itu upahku jang diberi
oleh para kendakku;" itu Kudjadikan
belukar belaka, sehingga dimakan
margasatwa.
13 (2-15) Akan Kubalas dia atas sekalian
hari ia membakar dupa kepada para
Ba'al dan menghias dirinja dengan
subang dan kalung, serta membuntuti
para kendaknja. Tetapi Aku dilupakannja
-- Itu firman Jahwe.
14 (2-16) Makanja Akupun hendak
meraju dia, menghantar dia kegurun dan
berbitjara dengan hatinja.
15 (2-17) Dari sana lalu akan
Kukembalikan kepadanja kebun2
anggurnja, lembah Akor djadi pintu
harapan. Disana ia akan berdjawab
seperti dimasa mudanja, seperti waktu
ia keluar dari Mesir.
16 (2-18) Pada masa itu - itulah firman
Jahwe - engkau akan menjebut Aku:
Suamiku, dan tak akan menjebut Aku
lagi: Ba'alku.
17 (2-19) Akan Kudjauhkan nama2 Ba'al
dari dalam mulutnja, sehingga namanja
malah tidak teringat lagi.

Hosea 2.18–23
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Lagi pada masa itu bagi
mereka Kuikat perdjandjian dengan
margasatwa diladang, dengan unggas
diudara dan dengan binatang melata
ditanah. Busur, pedang dan perang
Kupatahkan dari negeri, dengan
aman-sentosa mereka Kubaringkan.
19 (2-21) Dengan Daku akan
Kupertunangkan dikau untuk selama2nja, engkau Kupertunangkan
dengan diriKu dengan djudjur dan sjah,
dengan rela dan rahmat,
20 (2-22) dengan benar Kupertunangkan
dikau, maka engkau akan tahu akan
Jahwe!
21 (2-23) Sungguh, pada masa itu
akan Kudjawab - itulah firman Jahwe akan Kudjawablah langit, dan itu akan
mendjawab bumi,
22 (2-24) bumi akan mendjawab
gandum, air anggur dan minjak, dan itu
akan mendjawab Jizre'el.
23 (2-25) Aku akan menaburkannja
bagiKu dinegeri, merahimi "La-Rahman",
dan berkata kepada "Bukan-UmatKu":
UmatKulah engkau, dan ia akan
menjahut: Allahku!

Hosea 3.1–4.1
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Jahwe bersabda kepadaku:
"Pergilah mentjintai lagi perempuan,
jang digendaki teman2 lain dengan
berdjinah, sebagaimana Jahwe terus
mentjintai Israil, kendati mereka
berpaling kepada dewa2 lain jang
menjukai kuweh buah anggur."
2 Kubeli dia seharga limabelas perak
dan satu setengah takar djelai.
3 Aku lalu berkata kepadanja:
"Tinggallah padaku ber-hari2 tanpa
berdjinah dan dengan tiada laki2 lain
padamu, maka akupun akan tinggal
padamu lagi."
4 Sebab ber-hari2 Israil akan tinggal
tanpa radja atau pemimpin, tanpa
kurban dan tugu angkar, tanpa efod dan
terafim.
5 Kemudian akan berbaliklah bani Israil
dan mentjari Jahwe, Allah mereka, dan
Dawud, radja mereka. Mereka akan
gerun terhadap Jahwe dan kebaikanNja,
pada achir djaman.
1 Dengarlah sabda Jahwe, hai bani
Israil, sebab Jahwe bersengketa
dengan penduduk negeri, karena tiada
kesetiaan, tiada kerelaan, tiada pula
pengetahuan tentang Allah dinegeri,
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serapah dan kebohongan,
pembunuhan dan pentjurian,
persundalan dan perkosaan, tumpah
darah susulmenjusul.
3 Karena itu berkabunglah negeri
dan melajulah segenap penduduknja
bersama dengan margasatwa dipadang
dan unggas diudara, bahkan ikan2
lautpun bersurut.
4 Namun djanganlah seorangpun
menggugat, djanganlah seorangpun
mengetjam. Sebab umatKu seperti
imam2 gadungannja,
5 maka disiang hari engkau akan
ber-tatih2, dan sertamu nabi2pun
ber-tatih2 dimalam hari. Akulah jang
akan memperdiamkan ibumu,
6 sebab umatKu berdiam diri karena
kurang tahu; karena pengetahuan itu
kautolak, Akupun akan menolak engkau
dari imamatKu; dan karena engkau
melupakan Allahmu, maka Akupun
melupakan anak2mu.
7 Makin banjaklah mereka, makin
banjaklah dosanja terhadap diriKu,
dengan malu kemuliaannja akan
Kutukar.

Hosea 4.8–14
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makan dosa2 umatKu, dan
kesalahannja dirindukan mereka.
9 Tetapi rakjat dan imam sama
nasibnja, tingkah-lakunja akan Kubalas,
pekerdjaannja Kukembalikan kepadanja.
10 Mereka akan makan tanpa
dikenjangkan, membuat berdjinah
tanpa meluas, sebab mereka telah
meninggalkan Jahwe untuk memudja
11 Ba'al Anggur dan air anggur
menghilangkan akal.
12 UmatKu menanjai batang kajunja
tongkatnja memberikan ramalan
kepadanja; sebab semangat djinah
telah menjesatkan mereka, Allahnja
dilepaskan mereka dengan djinah.
13 Di-puntjak2 gunung mereka
mempersembahkan kurban, dupa
dibakarnja diatas bukit, dibawah pohon
berangan, beringin, barangan, sebab
enaklah naungannja; karena puteri2
mereka berdjinah, menantu2 perempuan
mereka bersundal.
14 Aku tak akan membalas puteri2
mereka karena djinahnja atau menantu2
mereka karena persundalannja, sebab
mereka sendiri menjendiri serta
pelatjur2, mempersembahkan kurban
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bersama sundal2 sutji. Suatu bangsa
jang tak berpengertian, djatuh binasa....
15 Djika engkau, Israil, berdjinah,
djanganlah Juda sampai bersalah!
Djangan pergi ke Gilgal, ke Bet-Awen
djanganlah naik, djangan bersumpah:
"Demi Jahwe hidup....".
16 Sebab Israil itu durhaka, seperti
lembu jang degil. Sekarang mereka
akan digembalakan Jahwe, laksana
anakdomba dipadang luas.
17 Efraim berpaut dengan berhala2,
biarlah dia
18 si pemimpin pesta anggur mereka!
Mereka melampiaskan djinah mereka,
lebih menjukai malu dari pada
kebanggaannja!
19 Ia dibungkus oleh angin ribut dalam
sajap2nja, sehingga mereka ber-malu2
karena mesbah2nja.
1 Dengarlah ini, hai para imam,
indahkanlah, hai keluarga Israil, hai
wangsa radja tjondongkanlah telingamu,
sebab bagi kamu berlakulah keputusan.
Kamu kan telah mendjadi djaring bagi
Mispa, Iapun jang dibentangkan diatas
gunung Tabor.
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telah didalamkan oleh
jang sesat, tetapi mereka semua akan
Kusiksa!
3 Aku mengenal Efraim, dan Israil
tidak tersembunji bagiKu. Betul, engkau
telah berdjinah, hai Efraim, Israil telah
mentjemarkan dirinja.
4 Perbuatan2nja tidak mengakan
untuk berbalik kepada Allahnja, sebab
semangat djinah (bersemajam) didalam
batin mereka, Jahwepun tidak dikenal
oleh mereka.
5 Kesombongan Israil naik saksi
berhadapan muka, sehingga Efraim
ber-tatih2 karena kesalahannja, Judapun
akan ber-tatih2 sertanja.
6 Mereka akan pergi bersama dengan
domba2 dan sapi2nja untuk mentjari
Jahwe, tetapi mereka tak akan
mendapatiNja! Ia telah mengundurkan
diri daripada mereka.
7 Mentjederalah mereka terhadap
Jahwe, anak2 gampang dilahirkan
mereka, makanja akan dimakan habislah
oleh angin gurun perladangan mereka.
8 Tiuplah tanduk di Gibe'a, nafiri di
Rama, berpekiklah (di) Bet-Awen,
gemparkanlah Binjamin.

Hosea 5.9–15
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mendjadi kedahsjatan
pada hari penjiksaan. Atas suku2
Israil Kumaklumkan apa jang djadi
kepertjajaan.
10 Pemimpin2 Juda telah mendjadi
sama seperti pemindah perbatasan;
seperti air berangKu akan Kutjurahkan
atas mereka.
11 Efraim adalah penindas dan
memperkosa hukum, sebab ia suka
membuntuti musuh.
12 Tetapi Aku ini seperti gegat bagi
Efraim, laksana bubuk bagi keluarga
Juda.
13 Ketika Efraim melihat penjakitnja
dan Juda bisulnja, lalu Efraim pergi
ke Asjur, dan (Juda) mengirim utusan
kepada radja besar. Tetapi ia tidak
sanggup menjembuhkan kamu, ataupun
memulihkan bisulmu.
14 Sebab Aku ini seperti singa bagi
Efraim, seperti anak singa bagi keluarga
Juda. Aku, jah Aku, men-tjabik2 mereka
lalu pergi, Aku mempertarikkan dan tak
seorangpun jang melepaskan.
15 Aku akan pergi dan pulang ketempat
tinggalKu, sampai mereka melunasi
(dosanja) dan mentjari wadjahKu;

Hosea 6.1–6

13

didalam kesesakannja mereka akan
mengerepes Aku.
1 Ajuh, kita kembali kepada Jahwe,
sebab Ia men-tjabik2, tetapi akan
menjembuhkan kita pula, Ia telah
memukul, tetapi akan membebat kita
djuga.
2 Setelah dua hari Ia akan
menghidupkan kita lagi, pada hari
ketiga akan dibangkitkanNja, agar kita
hidup dihadapan hadiratNja.
3 Hendaklah kita mengenal, mengedjar
kenal akan Jahwe, pastilah seperti fadjar
terbitNja. Ia akan datang kepada kita
seperti hudjan deras, laksana hudjan
musim semi jang menggenangi tanah
4 Hendak Kupengapakan dikau, Efraim,
hendak Kupengapakan dikau, Juda?
Kerelaanmu bagaikan kabut pagi, seperti
embun jang dinihari lenjap.
5 Karena itu Aku telah mentjintjang
dengan perantaraan para nabi, telah
membunuh mereka dengan kata2
mulutKu, dan keputusanKu telah tampil
seperti terang.
6 Sebab kerelaan hati Kuperkenan,
bukannja kurban sembelihan,
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pengetahuan Allah, lebih dari kurban
bakar.
7 Tetapi di Adam mereka telah
melanggar perdjandjian, disana mereka
mentjedera terhadapKu.
8 Gile'ad adalah kota para pendjahat,
dengan djedjak2nja jang berdarah.
9 Seperti perampok bersembunjilah,
bersembunjilah para imam, didjalan ke
Sikem mereka membunuh, sungguh,
mereka berbuat kedji.
10 Di Betel telah Kulihat hal2 jang
mengerikan, disanaEfraim berdjinah,
Israil mentjemarkan dirinja.
11 Bagimu djua, Juda, tersimpanlah
panenan. Apabila Aku (mau) memulihkan
nasib umatKu,
1 pabila Aku hendak menjembuhkan
Israil, maka tersingkaplah kesalahan
Efraim dan kedurdjanaan Sjomron;
sebab mereka berdusta, rumah dimasuki
pentjuri, perampok merampas diluar.
2 Dan didalam hatinja mereka tidak
berkata, bahwa Aku ingat akan segenap
kedurdjanaannja. Namun perbuatan2
mereka mengelilingi mereka, dihadapan
wadjahKu berada.
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kedurdjanaannja mereka
menggembirakan radja, para pangeran
dengan kebohongannja.
4 Semua mereka berkobar, mirip
pembakaran ber-njala2lah mereka,
perbakarnja berhenti mengopak api,
mulai dari meramas adonan hingga itu
beragi.
5 Pada hari raya radja kita para
pemimpin mentjemarkan diri dengan
kehangatan anggur, tangannja diulas
oleh jang bermulut besar.
6 Meskipun berhampiran, namun
laksana pembakaranlah hati mereka
dalam pengadangan. Se-malam2an
pembakarnja tertidur, Tetapi pagi2
ber-kobar2lah itu laksana njala api.
7 Semua mendjadi panas seperti
pembakaran, dan mereka memakan
para hakimnja. Segala radja mereka
rebah, tiada satupun dari antaranja
berseru kepadaKu.
8 Efraim bertjampur-baur dengan
bangsa2, Efraim mendjadi roti tampang
jang tidak dibalik.
9 Orang asing memakan kekuatannja,
tetapi tidak diketahuinja. Uban
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ber-serak2 diatasnja, dengan tidak
diketahuinja.
10 Kesombongan Israil naik saksi
berhadapan muka, dan mereka tidak
berbalik kepada Jahwe, Allah mereka,
dan kendati kesemuanja itu mereka
tidak djuga mentjari Dia.
11 Maka Efraim mendjadi seperti burung
merpati, bodoh dan tidak berakal,
mereka memanggil Mesir dan pergilah
mereka ke Asjur.
12 Tiap2 kali mereka pergi, Iapun
Kubentangkan atas mereka, Kuturunkan
mereka seperti unggas diudara; Kusiksa
mereka, sebagaimana kabarnja kepada
himpunan.
13 Tjelakalah mereka, karena
mereka lari djauh dari depanKu,
pembasmian bagi mereka, sebab
mereka mendurhaka terhadapKu.
Meskipun Aku menebus mereka, mereka
mengatakan kebohongan lawan Daku.
14 Sebab tidak dengan sebulat hati
mereka berseru kepadaKu, apabila
mereka mengaduh dimasalla mereka;
mereka menoreh dirinja demi untuk
gandum dan air anggur, tetapi kepadaKu
mereka mendurhaka.
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Akulah jang menguatkan
lengannja, tetapi mereka merantjangkan
jang durdjana lawan Daku.
16 Mereka berpaling kepada Ba'al,
mereka mirip busur kendor, oleh pedang
rebahlah para pemimpin mereka, karena
mereka selamba lidahnja. Itu akan
diperolokkan dinegeri Mesir.
1 Tanduk dimulutmu; laksana
radjawali diatas rumah Jahwe! Sebab
mereka telah melanggar perdjandjianKu,
dan mentjedera TauratKu.
2 Mereka berseru kepadaKu: Allahku,
tetapi Kami mengenal engkau, Israil.
3 Israil telah menolak jang baik, maka
seteru akan mengedjarnja.
4 Mereka telah menobatkan radja2,
tetapi tanpa idjinKu, telah mengangkat
pemimpin2, dengan tidak Kuketahui.
Perak dan emas mereka dibuatnja
mendjadi berhala2, jang hanjalah untuk
ditumpas melulu.
5 Kutolakkan anaksapimu, hai Sjomron,
murkaKu ber-njala2 terhadapnja,
sampai bilamana mereka tidak mampu
membersihkan diri?
6 Sebab dari Israil asalnja, seorang
tukang telah membuat, dan bukan ilahlah
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itu. Jah, akan remuk ber-keping2lah
anaksapi Sjomron!
7 Memang mereka menaburkan angin,
taufanlah jang dituai; bulir gandum tiada
butirnja, tidak menghasilkan tepung,
djika toh menghasilkan itu, maka ditelan
orang asing.
8 Israil sudah tertelan, ditengah bangsa
mereka sudah mendjadi barang, jang
tidak disukai.
9 Sebab mereka sendiri telah naik
ke Asjur, - kuda belang terasing
jang menjendiri! Efraim menjorong
kendak2nja.
10 Sebab mereka menjorong ditengah
bangsa2, maka mereka akan
Kuhimpunkan, agar sebentar lagi
mereka menderita dibawah beban radja
(serta) pemimpin2.
11 Sungguhpun Efraim memperbanjak
mesbah untuk berdosa, betul, gunanja
hanja untuk berdosa sadja!
12 Sekalipun baginja Kutulis sekian
banjak adjaran, sebagai asing sadja itu
dipandang!
13 Mereka suka akan kurban2: biarlah
mereka persembahkan; mereka suka
akan daging: biarlah mereka makan!
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Jahwe tidak berkenan akan itu. Sekarang
Ia hendak mengingat kesalahannja,
dan membalas dosa2nja. Mereka akan
kembali ke Mesir.
14 Israil melupakan Pembuatnja dan
mendirikan istana2; Juda memperbanjak
kota2 berbenteng, maka Aku akan
melontarkan api kedalam kota2nja, jang
makan habis benteng2nja.
1 Djangan bersukatjita, hai Israil,
djangan bersorak-sorai seperti
bangsa2! Dengan djinah telah
kautinggalkan Jahwe, engkau suka akan
upah pelatjur diatas tiap2 pengirikan
gandum.
2 Pengirikan dan pengindjakan anggur
tidak menjegarkan lagi mereka, dan air
anggurpun akan memungkirinja.
3 Mereka tak akan tinggal ditanah
Jahwe, melainkan Efraim akan kembali
ke Mesir, makan jang nadjis di Asjur.
4 Tidak lagi mereka akan menuang
anggur bagi Jahwe, dan akan kurban2
mereka Ia takkan berkenan, laksana
roti perkabungan roti mereka, siapa
jang memakannja, mendjadi nadjis; roti
mereka bagi mereka sendiri melulu, tak
masuk kedalam rumah Jahwe.
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akan kamu perbuat pada hari
raya, pada hari perajaan Jahwe?
6 Sebab perhatikanlah! Bila mereka
luput dari pemusnahan, maka
dihimpunkan Mesir, dikuburkan Memfis.
Harta-benda peraknja akan diwaris
rumput, dedurian tumbuh di-kemah2nja.
7 Sampailah sudah waktu kundjungan,
waktu pembalasan sampailah sudah
Israil akan tahu: Bodohlah nabi,
gilalah orang rohani! Memang, karena
banjaknja kesalahanmu, karena besarnja
permusuhanmu.
8 Penindjau Efraim, umat Allahku, ialah
nabi; djaring pemikat terpasang disegala
djalannja, permusuhan didalam Bait
Allahnja.
9 Busuklah mereka, seperti dimasa
Gibe'a. Ia akan mengingat kesalahan
mereka, serta membalas dosanja!
10 Seperti buah anggur digurun
Kudapati Israil, seperti buah bungaran
pada pohon ara Kulihat nenek-mojangmu
pada awal-mulanja, mereka pergi ke
Ba'al-Pe'or, membaktikan diri kepada
keaiban, mereka sama nadjisnja, seperti
jang digendaknja.

Hosea 9.11–17
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Efraim, seperti burung
kemuliaannja terbang, tiada lagi
kelahiran, kehamilan dan kandungan.
12 Kalaupun mereka membesarkan
anak2nja, hingga jang terachir mereka
akan Kuambil! Sungguh, tjelakalah
mereka, pabila Aku mendjauhi mereka.
13 Efraim, sebagaimana jang Kulihat,
membuat anak2nja djadi buruan; Efraim
mesti mengantar anak2nja keluar
kepada pembantai.
14 Berilah mereka, ah Jahwe, apa jang
hendak Kauberikan! Berilah mereka
kandung jang menggugurkan dan susu
kelemping.
15 Segala kedurdjanaan (nampak) di
Gilgal, disana mereka Kubentji. Karena
perbuatan2 durdjana mereka Kuusir
mereka dari rumahKu. Tidak mau Aku
mentjintai mereka lagi, segala pemimpin
mereka mendurhaka.
16 Terpukullah Efraim, akarnja mendjadi
kering, tiada berbuah lagi; kalaupun
mereka beranak, Kumatikan buah
tersajang kandung mereka.
17 Ditolaklah mereka oleh Allah, karena
mereka tidak mendengarkan Dia;
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mereka mendjadi pengungsi ditengah
bangsa2.
1 Israil adalah pokok anggur jang
subur, jang banjak buahnja. Makin
banjak buahnja, makin diperbanjaknja
mesbah; makin subur negerinja, makin
bagus dibuatnja tugu2 angkarnja.
2 Hati mereka mendua, sekarang
mereka mesti melunasi. Ia sendiri akan
mematahkan mesbah2 mereka, serta
membasmi tugu2 angkarnja.
3 Mereka lalu akan berkata: "Kami tidak
mempunjai radja lagi, karena kami tidak
takut kepada Jahwe". Tetapi radja, dapat
berbuat apa ia bagi kita?
4 Tjakap (angin), bersumpah dusta,
mengikat perdjandjian; seperti
tumbuhan upaslah meriap hukum
didalam alur ladang.
5 Karena anaksapi Bet-Awen
ketakutanlah penduduk Sjomron,
jah, atas itulah rakjatnja berkabung;
atas itulah imam gandungannja
mengaduh karena semaraknja, sebab
sudah pergi djauh daripadanja.
6 Itu sendiri akan diangkut ke Asjur,
sebagai penungkul bagi radja besar.
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Efraim akan mendapat,keaiban, dan
Israil bermalu karena rentjananja.
7 Sjomron diperdiamkan, radjanja
laksana selumbar diatas permukaan air.
8 Dibinasakanlah bukit2 angkar
kedjahatan, dosa Israil itu, duri
dan djerudju akan tumbuh diatas
mesbah2nja, lalu mereka akan berkata
kepada gunung-gemunung: "Timbunilah
kami!", dan kepada bukit2: "Djatuhilah
kami!"
9 Semendjak masa Gibe'a Israil telah
berdosa, disana mereka merontak.
Tidakkah pertempuran mentjapai
mereka di Gibe'a karena orang degil?
10 Aku datang menjiksa mereka;
bangsa2 akan berhimpun lawan mereka,
pabila mereka disiksa karena kesalahan
rangkapnja.
11 Efraim itu sapi muda jang terlatih,
suka menarik pengeretan. Tetapi
Kutaruh (kuk) diatas tengkuknja jang
elok, Kupasang Efraim, Juda harus
menenggala, Jakub mesti menggaru
bagi dirinja.
12 Taburkanlah bagimu kedjudjuran,
tuailah kerelaan, bukalah ladang baru
bagimu, (tibalah) saatnja mentjari
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Jahwe, sampai Ia datang dan mengadjar
kedjudjuran kepadamu.
13 Kamu telah menenggala jang djahat,
menuai kelaliman serta makan buah
kebohongan. Karena engkau sudah
pertjaja pada kereta2 perangmu, pada
banjaknja peradjuritmu,
14 maka gemuruh akan melambung
di-kota2mu, segala bentengmu akan
dibasmi. Seperti Sjalman membinasakan
Bet-Arbel pada hari pertempuran, ketika
ibu ditjampakkan keatas anak2nja,
15 demikian akan Kuperbuat
denganmu, hai keluarga Israil,
karena kedurdjanaanmu jang teramat
besar. Pada waktu fadjar menjingsing,
radja Israil akan diperdiamkan.
1 Ketika Israil masih kanak2,
Aku telah mengasihinja, anakKu
Kupanggil dari Mesir.
2 Makin sering mereka Kupanggil, makin
djauh mereka lari dari hadapanKu,
mereka mempersembahkan kurban
kepada Ba'al dan membakar dupa
kepada berhala2.
3 Namun demikian Aku sendiri menatah
Efraim, Aku mengampu dia; tetapi
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tidak tahulah ia, bahwa Aku telah
menjembuhkan dia.
4 Dengan tali kemanusiaan Kutuntun
mereka, jah, dengan utas2 tjintakasih.
Bagi mereka Aku adalah seperti orang
jang mengambil kekang dari rahangnja,
dengan manis terhadapnja Kuberi dia
makan
5 Tetapi ia akan kembali kenegeri Mesir,
Asjur akan mendjadi radjanja, karena
mereka enggan berbalik.
6 Pedang akan mengganas di-kota2nja
dan menumpas tunas2 mereka, serta
makan dari benteng2nja.
7 Tetapi umatKu sakit karena murtadnja,
dan bersehati berseru kepada Ba'al,
tetapi dia itu tidak mengangkatnja
djuga.
8 Bagaimana gerangan Aku dapat
menjerahkan dikau' hai Efraim, dan
melepaskan dikau, hai Israil? Bagaimana
gerangan Aku dapat menjerahkan dikau
dengan Adma, menjamakan dikau
dengan Seboim? HatiKu membalik
didalam batinKu, dan lagi rahimKu
menjala.
9 Pidjar murkaKu takkan Kulampiaskan,
Aku takkan membinasakan Efraim lagi,
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sebab Aku ini Allah, bukan manusia,
Kudus di-tengah2mu, dan Akupun tidak
suka menunu!
10 Mereka akan mengikuti Jahwe;
seperti singa Ia mengaum, dan bila Ia
mengaum, maka anak2 akan (datang)
dengan gemetar dari barat.
11 Laksana unggas mereka ber-gegas2
dari Mesir, bagaikan burung merpati dari
tanah Asjur; mereka Kubuat mendiami
rumah2nja. Itulah firman Jahwe!
12 (12-1) Efraim mengelilingi Aku
dengan kebohongan, keluarga Israil
dengan tipu-daja; adapun Juda masih
dikenal oleh Allah, jang setia dengan
jang sutji.
1 (12-2) Efraim menggembalakan
angin, terus mengedjar angin
timur; ia memperbanjak kebohongan dan
aniaja. Mereka mengikat perdjandjian
dengan Asjur, minjak dihantarnja ke
Mesir.
2 (12-3) Jahwe bersengketa dengan
Juda, Ia akan membalas Jakub sekadar
kelakuannja, Ia akan memperlakukannja
setimpal dengan perbuatan2nja.
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Didalam kandung ia sudah
mengetjoh saudaranja, dalam
perkasaannja ia bergulat dengan Allah.
4 (12-5) Ia bergulat dengan malaekat
dan menang, lalu menangis dan
bermohon kepadanja. Di Betel ia
mendapati Dia, disana (Allah) bersabda
kepadanja.
5 (12-6) Sungguhlah Jahwe, Allah
balatentara, Jahwe sebutanNja.
6 (12-7) Adapun engkau, berpalinglah
kepada Allahmu, peliharalah kerelaan
hati dan kedjudjuran, dan tetap
berharaplah pada Allahmu!
7 (12-8) Kena'an mempunjai neratja
palsu ditangan, ia suka menindas.
8 (12-9) Tetapi kata Efraim: "Aku
toh telah mendjadi kaja djuga, aku
telah mendapat harta-benda! Segenap
perolehan bagiku tidak membawa salah,
jang merupakan dosa".
9 (12-10) Tetapi Aku, Jahwe, Allahmu
semendjak negeri Mesir, lagi2 Aku akan
membuat engkau diam di-kemah2,
seperti dimasa pertemuan.
10 (12-11) Aku hendak bersabda
kepada para nabi, penglihatan akan
Kuperbanjakkan, dan Kuutarakan
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perumpamaan2 dengan perantaraan
nabi.
11 (12-12) Gile'ad itu durdjana, maka
merekapun djatuh binasa. Di Gilgal
lembu2 djantan dikurbankan, tetapi
mesbah2 merekapun akan seperti
timbunan batu djadinja, diperladangan
beralur.
12 (12-13) Jakub telah lari kewilajah
Aram, Israil menghamba demi untuk
perempuan, demi untuk perempuan ia
menggembalakan kawanan.
13 (12-14) Dengan perantaraan seorang
nabi, Jahwe menghantar Israil keluar
dari Mesir, iapun dipelihara oleh seorang
nabi.
14 (12-15) Tetapi dengan pahitnja
Efraim telah menantang (Dia). Sekarang
Tuhan akan membiarkan utang darah
kepada dia sendiri dan mengembalikan
penghinaan (kepadanja).
1 Bila Efraim berbitjara, maka
orang gerun, dia didjundjung
tinggi di Israil, tetapi ketika ia bersalah
dengan Ba'al, matilah ia.
2 Sekarangpun mereka masih
berdosa terus, mereka membuat
artja tuangan dari peraknja, patung,
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pendapatan mereka sendiri, karja
seniman kesemuanja. Kata mereka:
"Persembahkanlah kurban kepada
mereka!" Manusia mentjiumi anaklembu!
3 Karenanja itu akan seperti kabut pagi
djadinja, seperti embun jang dinihari
lenjap, laksana sekam jang diterbangkan
dari pengirikan, dan bagaikan asap jang
keluar dari tjerobong.
4 Aku, Jahwe adalah Allahmu semendjak
negeri Mesir; engkau tak dapat mengenal
dewa lain ketjuali Aku, Penjelamat selain
Daku tidak ada.
5 Aku mengenal engkau sudah digurun,
ditanah jang angus.
6 Sekadar Kugembalakan mereka,
kenjang2lah mereka, sekali kenjang,
hati mereka meninggi, maka mereka
melupakan Daku.
7 Nah, Aku akan mendjadi seperti singa
bagi mereka, laksana harimau buluh
mengintai didjalan.
8 Aku tersompok dengan mereka seperti
beruang betina jang dirampas anaknja,
serta menjobek selaput djantungnja.
Disana Aku hendak menelan mereka
seperti singa muda, (bagaikan) binatang
buas me-ngojak2 mereka.
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hendak membinasakan
dikau, Israil, siapa gerangan akan
menolongmu?
10 Dimanakah gerangan radjamu jang
hendak menjelamatkan dikau disegala
kotamu, dan lagi para hakimmu, jang
tentangnja kaukatakan "Berilah aku
radja2 dan pemimpin!"
11 Dalam murkaKu telah Kuberi engkau
radja, dalam berangKu ia Kutarik
kembali.
12 Terbungkuslah kesalahan Efraim,
tersimpanlah dosanja.
13 Kesakitan wanita bersalin akan
mendatang, tetapi anak tidak bidjaklah
ia, pada saatnja ia tidak muntjul pada
liang peranakan.
14 Hendak Kutebus mereka dari
genggaman pratala, mau Kulepaskan
mereka dari maut. Dimana gerangan
samparmu, hai maut, dimana, pratala,
tjatjarmu? Belaskasihan bersembunji
dari mataKu.
15 Meskipun ia tumbuh laksana kertjut,
tetapi angin timur datang, nafas
Jahwe naik dari gurun, mengeringkan
sumbernja, menetap mataair, mendjarah
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perbendaharaannja serta segala
harta-benda.
16 (14-1) Sjomron mesti melunaskan,
karena mendurhaka kepada Allahnja.
Mereka akan rebah karena pedang,
baji2nja dihantjurkan, isteri mereka jang
hamil dibelek.
1 (14-2) Berbaliklah, hai Israil,
kepada Jahwe, Allahmu, sebab
engkau telah ber-tatih2 karena salahmu
sendiri
2 (14-3) Berbekallah kata2, dan
berbaliklah kepada Jahwe! Katakanlah
kepadaNja: "Ampunilah segala kesalahan
kami, semoga kami menerima jang baik
lagi, biar kami menjampaikan buah bibir
kami.
3 (14-4) Asjur tidak akan
menjelamatkan kami, kudapun
tidak mau kami tunggangi lagi, dan kami
tidak mau berkata lagi: Allah kami!,
kepada buatan tangan kami, sebab
padaMulah si jatim-piatu mendapat
kerahiman.
4 (14-5) Aku hendak menjembuhkan
murtad mereka, dengan ichlas mengasihi
mereka, sebab murkaKu sudah mundur
daripadanja.
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Aku hendak mendjadi
laksana embun bagi Israil, biar ia
berkembang bagaikan bunga bakung
dan mendjalarkan akarnja seperti
Libanon;
6 (14-7) biar tunas2nja meluas, dan
biar laksana pohon zaitun serinja dan
keharumannja seperti Libanon.
7 (14-8) Orang akan datang duduk lagi
didalam naunganNja, menanam lagi
gandum, memiara pokok anggur, jang
namanja bagaikan anggur Libanon.
8 (14-9) Efraim, apa kena-mengena
ia lagi dengan berhala? Aku telah
berdjawab (kepadanja) dan dengan
rela memandangnja, Aku ini laksana
pohon saru jang rindang, berkat Akulah
buahmu terdapat!
9 (14-10) Siapakah jang bidjak?
Hendaklah ia memahami hal ini.
Siapakah jang arif? Hendaklah ia
mengetahuinja. Sebab luruslah djalan2
Jahwe, orang2 jang djudjur berdjalan
diatasnja, sedangkan kaum pendjahat
ber-tatih2 diatasnja.
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Jahwe, jang disampaikan
kepada Joel bin Petuel:
2 Dengarlah ini, hai kaum tua2
tjondongkanlah telingamu, hai
segenap penduduk negeri Adakah jang
sedemikian itu pernah terdjadi pada
djamanmu, ataupun pada djaman
mojang2mu?
3 Tjeritakanlah itu kepada anak2mu,
dan anak2mu kepada anak2nja pula,
dan anak2nja lagi kepada angkatan
sesudahnja!
4 Apa jang disisakan sentadu, dimakan
habis belalang; apa jang disisakan
belalang, dimakan habis walang; apa
jang disisakan walang, dimakan habis
pelesit!
5 Bangunlah, hai para pemabuk, dan
menangislah, mengaduhlah, kamu
sekalian peminum anggur atas sari
anggur, karena telah disentak dari
mulutmu.
6 Sebab suatu bangsa telah naik lawan
negeriku, kuasa dan tak terbilang
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djumlahnja! Gigi2njalah gigi2 singa,
geraham singa betina ada padanja.
7 Ia telah membuat pokok-anggurku
mendjadi suatu kelengangan, dan pohon
araku mendjadi tunggul belaka; ia
telah mengulitinja sama sekali serta
membuangnja, mendjadi putihlah
sulur2nja.
8 Menjabaklah seperti anak-dara, jang
berselubungkan kain karung karena
suami masa-mudanja.
9 Persembahan dan tuangan telah
disentak dari rumah Jahwe;
berkabunglah para imam, pelajan2
Jahwe.
10 Dibasmilah perladangan, tanahpun
berkabung, karena gandumnja sudah
dibasmi, air anggur kekeringan,
minjakpun menjusut.
11 Djadilah bingung, hai para petani,
mengaduhlah, hai para pemiara kebun
anggur, atas padi2an serta djelai, karena
lenjaplah panen diladang.
12 Pokok-anggur kekeringan, pohon
ara melaju; pohon delima serta pohon
kurma dan tuffah, segenap pepohonan
diladang kering. Sungguh sukatjita
bermalu, lenjap dari anak2 manusia.
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dan merataplah,hai
para imam, mengaduhlah, para
pelajan mesbah! Pergilah bermalam
berselimutkan karung, kamu pelajan2
Allahku. Sebab dari Bait Allahmu
tertahanlah persembahan serta tuangan.
14 Umumkanlah puasa jang sutji,
maklumkanlah himpunan ibadah,
himpunkanlah kaum tua2, segenap
penduduk negeri, dirumah Jahwe,
Allahmu, dan berserulah kepada Jahwe:
15 Aduh, hari ini! Sebab dekatlah sudah
hari Jahwe, bagaikan pembasmian dari
Jang Mahakuasa datangnja!
16 Tidak disentakkankah makanan dari
depan mata kita, dari Bait Allah kita
sukatjita dan sorak-sorai?
17 Kerutlah butir2 padi2an dibawah
gumpalan2 tanah; kosonglah lumbung2,
runtuhlah segala rengkiang, karena
gandum urung.
18 Ah, bukan mainlah ternak mengungu2, dan kawanan sapi merajau,
sebab tidak ada lagi perumputan
baginja, sampai kawanan dombapun
binasa!
19 Jahwe, kepadaMu aku berseru, sebab
api telah memakan penggembalaan

Yoel 1.20–2.4
digurun dan njalanja melulur kaju2an
diladang.
20 Sampai margasatwapun merindu
kepadaMu, karena palung2 sungai
sudah kering, api telah memakan
penggembalaan digurun.
1 Tiuplah tanduk di Sion, titirlah
digunungKu jang sutji; biarlah
segenap penduduk negeri gemetar,
sebab hari Jahwe datang, sungguh
dekatlah sudah!
2 Hari kegelapan dan silam, hari
berawan dan kelabu. Laksana fadjar
telah membentanglah itu atas gununggemunung, kawanan jang banjak lagi
kuasa, sebagaimana belum terdjadi
sedjak sediakala dan kemudianpun
tak akan terdjadi lagi, dalam djaman
turun-temurun.
3 Didepannja api memakan,
dibelakangnja njala melulur; laksana
taman 'Eden negeri itu (terbentang)
didepannja, dibelakangnja gurun
lengang. Tiada sesuatupun terluput
daripadanja.
4 Rupanja seperti rupa kuda, laksana
penunggang berlari.
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detar seperti kereta perang
itu me-londjak2 diatas gunung, seperti
gemerentjingnja njala api, jang makan
djerami, laksana rakjat kuasa jang
berikat perang.
6 Melihat itu bergentarlah bangsa2,
berpidjarlah sekalian muka.
7 Laksana pahlawanlah itu menjerbu,
seperti peradjurit memandjat tembok,
masing2 menempuh djalannja sendiri,
tidak melentjong dari lorongnja;
8 jang satu tidak menggentjet jang
lain, sendiri2 itu mendjalani rintisannja
sendiri melintas pendahan2 menjerbu
dengan tak terputus barisannja.
9 Itu membandjiri kota, berlari kentjang
diatas tembok, memandjat rumah2,
masuk kedalam melalui djendela seperti
pentjuri.
10 Didepannja bumi bergempa,
langitpun gementar; matahari dan
bulan kegelapan, bintang2pun menarik
kembali denjarannja.
11 Jahwe memperdengarkan suaraNja
dimuka angkatan perangNja. Sungguh,
amat banjaklah pasukanNja, sungguh
kuasalah pelaksana sabdaNja. Sungguh
besarlah hari Jahwe, dan teramat

Yoel 2.12–17

6

menakutkan, siapa gerangan dapat
menangkapnja?
12 Tetapi sekarang ini djua - itulah
firman Jahwe - berbaliklah kepadaKu
dengan segenap hati, dalam puasa,
tangis dan ratap.
13 Sobeklah hatimu, bukannja pakaian,
berbaliklah kepada Jahwe, Allahmu,
sebab Ia berkasihan dan rahman, lambat
akan marah dan besar kerelaanNja,
Iapun menjesal atas ketjelakaanmu ini.
14 Siapa tahu, kalau2 ia masih berbalik
dan bersesal hati, serta meninggalkan
suatu berkah, persembahan dan tuangan
bagi Jahwe, Allahmu.
15 Tiuplah tanduk di Sion, umumkanlah
puasa jang sutji maklumkanlah
himpunan ibadah!
16 Kumpulkanlah rakjat, kerahkanlah
djemaah, himpunkanlah kaum tua2
kumpulkanlah baji2 dan anak menjusu.
Biarlah mempelai laki2 keluar dari
biliknja, dan mempelai perempuan dari
peraduannja.
17 Antara Haluan dan mesbah hendaklah
imam2 menangis, pelajan2 Jahwe, serta
berkata: Relailah umatMu, ja Jahwe,
djangan menjerahkan pusakaMu kepada
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penghinaan, sehingga kaum kafir
menjindirkannja! Mengapa diantara
bangsa2 akan dikatakan: Dimanakah
Allah mereka?
18 Jahwe menaruh tjemburu bagi
negerinja, dan mengasihani umatNja.
19 Jahwe mendjawab dan bersabda
kepada umatNja: Lihatlah, Aku mengirim
kepadamu gandum, air anggur dan
minjak, sehingga kamu dikenjangkan
dengannja, dan Aku tak akan membuat
kamu mendjadi penghinaan ditengah
kaum kafir.
20 Si pendatang dari utara hendak
Kudjauhkan daripadamu, Kububarkan
ketanah jang tandus dan lengang,
barisan depannja kelaut timur, barisan
belakangnja kelaut barat, sehingga
naiklah bau busuknja, dan bau
bangkainja naik keatas. (Sebab Ia
memperbuat jang besar2)
21 Djangan takut, hai tanah, bersoraksorai dan bersukatjitalah, sebab Jahwe
telah memperbuat jang besar2!
22 Djangan takut, hai margasatwa,
sebab penggembalaan gurun
menghidjau, pepohonan menghasilkan
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buah, pohon ara dan pokok anggur
memberikan kekajaannja.
23 Putera2 Sion, bersorak-sorailah,
bersukatjitalah dalam Jahwe, Allahmu,
sebab kamu telah diberiNja tanda
pengadjar akan kedjudjuran, hudjan
diturunkanNja bagimu, hudjan musim
rontok dan musim semi seperti semula.
24 Pengirikan2 akan penuh dengan
gandum pengindjakan2 berkelimpahan
air anggur dan minjak.
25 Maka Aku akan memulihkan bagimu
sekalian tahun jang telah dimakan
belalang, walang, pelesit dan sentadu,
angkatan perangKu jang besar, jang
sudah Kukirim ditengahmu.
26 Maka kamu akan ber-lebih2an serta
kenjang, lalu memudji nama Jahwe,
Allahmu, jang telah berbuat adjaib
dengan kamu, (dan umatKu takkan
dipermalukan lagi untuk selama2nja).
27 Maka akan tahulah kamu, bahwa Aku
ada di-tengah2 Israil, bahwa Aku ini
Jahwe, Allahmu dan tiada lainnja, dan
umatKu takkan dipermalukan lagi untuk
selama2nja.
28 (3-1) Sesudah itu akan terdjadilah:
Aku akan mentjurahkan rohKu atas
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segala daging, putera-puterimu akan
bernubuat, aki2mu akan mendapat
impian, kaum remadjamu akan beroleh
penglihatan.
29 (3-2) Malahan atas budak dan sahaja
akan Kutjurahkan rohKu pada masa itu.
30 (3-3) Aku akan memberikan tanda2
adjaib dilangit maupun dibumi, darah,
api dan tiang asap.
31 (3-4) Matahari berubah mendjadi
kegelapan, bulan mendjadi darah,
sebelum datanglah hari Jahwe, jang
besar lagi dahsjat.
32 (3-5) Maka barang siapa menjerukan
nama Jahwe, ia akan lepas, sebab
digunung Sion dan di Jerusjalem akan
ada jang terlepas, sebagaimana jang
telah dikatakan Jahwe, dan (demikian)
pula ditengah orang2 terluput, jang
dipanggil Jahwe.
1 Sebab lihatlah, pada masa itu, pada
saat Aku memulihkan nasib Juda dan
Jerusjalem,
2 Aku akan menghimpunkan segala
bangsa, dan menghantar mereka
turun kelembah Josjafat, dan disanalah
Aku akan menghakimi mereka demi
umatKu dan milik-pusakaKu, Israil,
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jang telah ditjerai-beraikan mereka
diantara bangsa2, sementara mereka
mem-bagi2kan negeriKu.
3 Mereka telah membuang undi
atas umatKu. mereka menukar anak
laki2 dengan pelatjur, mendjual anak
perempuan untuk anggur buat diminum.
4 Dan kamu djuga, hai Tyrus dan
Sidon, mau apa kamu lawan Daku?
Dan kamu sekalian, wilajah2 Felesjet,
hendakkah kamu membalas dendam
kepadaKu? Tetapi, djika kamu mau
membalas dendam kepadaKu, maka
balasanmu akan segera Kukembalikan
keatas kepalamu sendiri.
5 Kamu, jang telah mengambil
perak dan emasKu, dan mengangkut
harta-bendaKu kedalam kuil2mu;
6 kamu, jang telah mendjual kepada
bani Jawan anak2 Juda dan Jerusjalem
untuk didjauhkan dari djadjahannja,
7 lihatlah, Aku hendak mengerahkan
mereka dari tempat mereka itu
telah kamu djual, dan Aku akan
mengembalikan perbuatanmu keatas
kepalamu sendiri.
8 Aku akan mendjual putera-puterimu
kepada bani Juda, maka mereka akan

Yoel 3.9–14
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mendjualnja kepada orang2 Sjeba,
kepada suatu bangsa jang djauh.
Demikianlah Jahwe bersabda.
9 Serukanlah ini diantara bangsa2:
Maklumkanlah perang sutji, kerahkanlah
para pahlawan, biarlah segala peradjurit
bergerak madju dan naik!
10 Tempalah pangkur2mu mendjadi
pedang, pisau pemangkasmu mendjadi
seligi, biarlah jang lemahpun berkata:
Aku ini orang gagah perkasa.
11 Ber-gegas2lah dan datanglah, hai
segala bangsa berkeliling, berhimpunlah!
- Ja Jahwe, buatlah pahlawan2Mu turun
kesana!
12 Hendaklah segala bangsa bergerak
serta naik kelembah Josjafat. Sebab
disanalah Aku akan bertachta untuk
menghakimi semua bangsa sekeliling.
13 Lajangkanlah sabit, sebab panenan
sudah masak. Datanglah meng-indjak2,
sebab pengindjakan sudah penuh,
djambang2 sudah me-luap2! Sungguh,
besarlah kedurdjanaan mereka!
14 Chalaik demi chalaik dilembah
penentuan! Sebab dekatlah sudah hari
Jahwe dilembah penentuan!

Yoel 3.15–19
15 Matahari
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dan bulan kegelapan,
bintang2pun menarik kembali
denjarannja.
16 Jahwe meraung dari atas Sion,
memperdengarkan suaraNja dari
Jerusjalem, sehingga langit dan
bumi gemetar. Tetapi Jahwe adalah
perlindungan bagi umatNja, suatu
benteng bagi bani Israil.
17 Maka akan tahulah kamu, bahwa Aku
ini Jahwe, Allahmu, jang diam di Sion,
gunungKu jang sutji. Maka Jerusjalem
akan mendjadi sutji, orang2 asing
takkan melintasinja lagi.
18 Pada hari itu akan terdjadilah:
Gunung-gemunung akan berteteskan
sari anggur, bukit2 mengalirkan susu,
segala paluh Juda beraliran air; sebuah
mataair akan berpantjar dari rumah
Jahwe, jang menggenangi lembah
Sjitim.
19 Mesir akan mendjadi suatu
kelengangan, Edom mendjadi gurun
lengang, karena memperkosa bani
Juda, jang darahnja jang tidak bersalah
ditumpahkannja dinegeri.

Yoel 3.20–21
20 Tetapi
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Juda berkediaman untuk
se-lama2nja, Jerusjalempun turuntemurun.
21 Aku akan membalas darah mereka,
dan tidak membiarkannja terluput
dari hukuman. Jahwe akan tetap
berkediaman di Sion.

Amos
1 Kata2

Amos, - seorang pemiara
domba dari Tekoa'-jang direnunginja
tentang Israil didjaman 'Uzia, radja Juda,
dan Jerobe'am putera Joasj, radja Israil,
dua tahun sebelum gempa bumi.
2 Katanja: Jahwe meraung dari Sion,
dari Jerusjalem Ia memperdengarkan
suaraNja; penggembalaan para gembala
berkabung, mengeringlah puntjak
Libanon!
3 Demikianlah Jahwe bersabda: Untuk
tiga empat kedjahatan Damsjik, Aku
tidak mentjabut (keputusanKu), sebab
mereka telah mengirik Gile'ad dengan
pengeretan besi.
4 Hendak Kukenakan api pada wangsa
Hazael, jang makan habis istana2
Ben-Hadad.
5 Hendak Kupatahkan palang-gerbang
Damsjik, penduduk dari Bik'at-Awen
Kutumpas, pemegang tongkat keradjaan
dari Bet-'Eden; rakjat Aram akan
dibuang ke Kir, itulah sabda Jahwe!

1

Amos 1.6–11
6 Demikianlah
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Jahwe bersabda: Untuk
tiga empat kedjahatan 'Aza, Aku tidak
mentjabut (keputusanKu), sebab mereka
telah membuang isi negeri2 seluruhnja
untuk diserahkan kepada Edom.
7 Hendak Kukenakan api pada tembok2
'Aza, jang makan habis istana2nja.
8 Hendak Kutumpas penduduk dari
Asjdod, dan pemegang tongkat
keradjaan dari Asjkelon; hendak
Kukedangkan tanganKu lawan 'Ekron,
dan sisa orang2 Felesjet akan binasa,
itulah sabda Tuhan Jahwe.
9 Demikianlah Jahwe bersabda: Untuk
tiga empat kedjahatan Tyrus, Aku
tidak mentjabut (keputusanKu), sebab
mereka telah menjerahkan isi negeri2
seluruhnja kepada Edom akan tawanan,
tanpa mengingat djandji persaudaraan.
10 Hendak Kukenakan api pada tembok2
Tyrus, jang makan habis istana2nja!
11 Demikianlah Jahwe bersabda: Untuk
tiga empat kedjahatan Edom, Aku
tidak mentjabut (keputusanKu), sebab
mereka me-ngedjar2 saudaranja dengan
pedang, telah mentjekik kasihannja,
tetap menaruh murkanja, dan terus
memelihara berangnja.

Amos 1.12–2.3
12 Hendak
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Kukenakan api pada Teman,
jang makan habis istana2 Bosra!
13 Demikianlah Jahwe bersabda: Untuk
tiga empat kedjahatan bani 'Amon, Aku
tidak mentjabut (keputusanKu), sebab
mereka telah membelek perempuan2
Gile'ad jang hamil, guna meluaskan
djadjahan mereka.
14 Hendak Kukenakan api pada tembok2
Raba, jang makan habis istana2nja,
ditengah pekik perdjuangan pada hari
pertempuran, ditengah topan pada hari
badai!
15 Djuga radja mereka akan pergi
kepembuangan, ia sendiri dan para
pemimpinnja bersama, itulah sabda
Jahwe!
1 Demikianlah Jahwe bersabda:
Untuk tiga empat kedjahatan Moab,
Aku tidak mentjabut (keputusanKu),
sebab mereka telah membakar tulang2
radja Edom mendjadi kapur.
2 Hendak Kukenakan api pada Moab,
jang makan habis istana2 Kirijot; Moab
akan mati ditengah gemuruh, ditengah
pekik perdjuangan dan bunji tanduk.
3 Hendak Kutumpas si penguasa
dari tengah2nja, dan Kubunuh segala

2
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pemimpinnja bersama, itulah sabda
Jahwe.
4 Demikianlah Jahwe bersabda: Untuk
tiga empat kedjahatan Juda, Aku
tidak mentjabut (keputusanKu), sebab
mereka telah menolak Taurat Jahwe,
tidak menepati penetapan2Nja, tetapi
disesatkan (berhala2) dusta mereka,
jang sudah dibuntuti nenek-mojangnja.
5 Hendak Kukenakan api pada Juda,
jang makan habis istana2 Jerusjalem.
6 Demikianlah Jahwe bersabda: Untuk
tiga empat kedjahatan Israil, Aku tidak
mentjabut (keputusanKu), sebab mereka
mendjual orang djudjur dengan sekian
perak, orang miskin seharga sepasang
kasut;
7 mereka menghantjurkan kepala
orang lemah, mendesak orang jang
hina-dina dari djalan, sedang bapak
maupun anak menghampiri gadis, untuk
mentjemarkan namaKu jang kudus;
8 mereka berbaring atas badju tergadai
didekat tiap2 mesbah; mereka minum
anggur orang jang kena denda dikuil
Allah mereka.
9 Padahal Akulah jang telah
membinasakan dihadapan mereka

Amos 2.10–15
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orang Amor, jang tingginja sama dengan
pohon aras, dan tjegaknja laksana
pohon berangan; Kubinasakan buah2nja
diatasdan akar2nja dibawah.
10 Padahal Akulah jang telah
menghantar kamu keluar dari Mesir
dan menuntun kamu empatpuluh tahun
lamanja digurun untuk memiliki negeri
orang2 Amor.
11 Akupun telah membangkitkan nabi2
dari antara anak2mu, orang2 nazir dari
antara kaum remadjamu. Bukankah
demikian adanja, hai bani Israil?, itulah
firman Jahwe.
12 Tetapi orang2 nazir kamu beri
minum anggur, dan kepada nabi2 kamu
perintahkan: Djangan bernubuat!
13 Nah sekarang, Aku hendak
menggojahkan (tanah) dibawahmu,
seperti ber-gojah2lah pedati jang
dimuati penuh dengan gedeng.
14 Maka orang tjepatpun tidak mungkin
melarikan diri, orang kuat tidak teguh
tenaganja, si pahlawan tidak dapat
melepaskan njawanja;
15 si pembusur tidak dapat bertahan,
jang tjepat kakinja tidak dapat lepas,

Amos 2.16–3.6
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si penunggang kuda tidak mampu
melepaskan njawanja;
16 bahkan jang paling gagah-berani
dari para pahlawan akan melarikan diri
dengan telandjang bulat pada hari itu,
itulah firman Jahwe.
1 Dengarkanlah sabda, jang telah
diutjap Jahwe ini, tentang kamu,
bani Israil, tentang seluruh keturunan,
jang telah Kuhantarkan keluar dari
negeri Mesir:
2 Hanja kamulah jang telah Kukenal dari
segala marga dibumi, karenanja kamu
akan Kukundjungi atas kesalahanmu!
3 Adakah dua orang berdjalan
ber-sama2, kalau tidak bertemu?
4 Adakah singa meraung dirimba,
tanpa men-tjabik2? Adakah anaksinga
memperdengarkan deramnja dari
bumbungnja, kalau tidak menangkap
(sesuatupun)?
5 Adakah burung djatuh kena djaring
ditanah, tanpa ada djerat baginja?
Adakah djaring berbingkas dari tanah,
tanpa menangkap (suatu djuapun)?
6 Djika tanduk ditiup dikota, tidak
gemetarkah rakjatnja? Djika bentjana
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mendatangi kota, tidak diperbuatkah itu
oleh Jahwe?
7 Dengan sesungguhnja, Tuhan
Jahwe tidak berbuat apa2, tanpa
memperkenalkan maksudNja kepada
hamba2Nja, para nabi!
8 Singa telah meraung, siapa gerangan
takkan takut? Tuhan Jahwe telah
bersabda, siapa gerangan takkan
bernubuat?
9 Perdengarkanlah di-istana2 Asjur,
didalam istana2 negeri Mesir,
katakanlah: Berhimpunlah diatas
gunung Sjomron, lihatlah, betapa
hebatnja kebingungan didalamnja serta
pemerasan ditengahnja!
10 Mereka tidak tahu berlaku lempang,
- itulah firman Jahwe, - jang menimbun
kelaliman dan perkosaan di-istana2nja.
11 Karenanja demikianlah Jahwe
bersabda: Musuh akan mengelilingi
negeri ini serta merobohkan
kekuatanmu, dan istana2mu akan
dirampasi!
12 Demikianlah Jahwe bersabda: Seperti
gembala melepaskan dari montjong
singa dua paha atau sepenggal kuping,
demikianpun akan dilepaskan pula bani

Amos 3.13–4.2
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Israil, jang duduk di Sjomron disudut
katil dan diatas bantal pembaringan.
13 Dengarkan dan lalu saksikanlah itu
kepada keluarga Jakub, - itulah firman
Tuhan Jahwe, Allah Balatentara 14 Dengan se-sungguh2nja, pada
hari Aku akan membalas Israil atas
kedjahatannja, Aku akan membalas atas
mesbah2 Betel; tanduk2 mesbah itu
akan dipatahkan serta runtuh ketanah.
15 Kupukul tempat2 kediaman dan
pasanggerahan, istana2 danta dibasmi,
rumah2 kaju-arang lenjap, itulah firman
Jahwe!
1 Dengarkanlah perkataan ini,
hai djawi2 Basjan, jang tinggal
dipegunungan Sjomron, kamu jang
menindas orang lemah, menganiaja
orang miskin, jang berkata kepada
suamimu: Bawakanlah sesuatu untuk
kami minum!
2 Tuhan Jahwe telah bersumpah demi
kekudusanNja: Betul, hari akan datang
atas kamu, orang akan mengambil kamu
dengan tjanggah, sampai jang terachir
dengan susuh!
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akan keluar dari terobosan,
masing2 lurus didepannja dan dibuang
ke Hermon, itulah firman Jahwe!
4 Pergilah ke Betel dan berdjahatlah,
ke Gilgal dan perbanjakkanlah
kedjahatan sadja; sampaikanlah
kurban2 sembelihanmu pagi2 dan
bagian sepersepuluh pada hari ketiga!
5 Bakarlah roti jang beragi akan kurban
pudjian, serukanlah persembahan
sukarelamu, itu kan sangat kamu sukai,
hai bani Israil, itulah firman Tuhan
Jahwe!
6 Aku djugalah, jang membuat gigi2mu
putih bersihdisegala kotamu, kekurangan
akan roti disegala tempat tinggalmu,
namun kamu tidak berbalik djuga
kepadaKu, itulah firman Jahwe!
7 Akulah jang menahan hudjan
daripadamu tiga bulan lamanja sebelum
panen, Aku menurunkan hudjan dikota
jang satu, tetapi tidaklah dikota jang
lain, ladang jang satu mendapat hudjan,
sedang ladang jang lain jang tidak Kuberi
hudjan, mendjadi kersang.
8 Dua tiga kota siah-lajah kesatu kota
untuk minum air, tanpa dapat dipuaskan,

Amos 4.9–12
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namun kamu tidak berbalik djuga
kepadaKu, itulah firman Jahwe!
9 Aku memukul kamu dengan
hama mentek dan hama putih, Aku
mengersangkan taman2mu dan kebun2
anggurmu, dan pohon ara dan zaitun
dimakan habis sentadu, namun kamu
tidak berbalik djuga kepadaKu, itulah
firman Jahwe!
10 Aku mendatangkan wabah
sampar di-tengah2 kamu seperti
di Mesir, membunuh kaum remadjamu
dengan pedang, sementara kuda2mu
diangkut sebagai djarahan; bau busuk
perkemahanmupun Kunaikkan sampai
kelubang hidungmu namun kamu tidak
berbalik djuga kepadaKu, itulah firman
Jahwe!
11 Aku telah menghantjurkan kamu,
seperti Allah telah menghantjurkan
Sodom dan Gemora; laksana arang
kamu disentakkan dari pembaraan,
namun kamu tidak berbalik djuga
kepadaKu, itulah firman Jahwe!
12 Karena itu Aku hendak berbuat begini
denganmu, hai Israil. Karena Aku hendak
berbuat begini denganmu, ber-siap2lah,
hai Israil, untuk bersua dengan Allahmu!

Amos 4.13–5.5
13 Sebab
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Dialah, jang membentuk
gunung-gemunung dan mendjadikan
angin; Dialah jang memberitahu manusia
apa pikiranNja; Dialah jang membuat
fadjar dan silam, dan jang melangkah
diatas ketinggian2 bumi, Jahwe, Allah
Balatentara, itulah namaNja!
1 Dengarkanlah sabda ini, jang
kubawakan tentang dirimu, suatu
lagu ratap, hai, keluarga Israil!
2 Telah djatuh dan takkan bangkit
lagilah kenja Israil; ia terlantar diatas
tanahnja sendiri, tiada seorangpun
membangkitkannja kembali.
3 Sebab demikianlah Tuhan Jahwe
bersabda kepada keluarga Israil: Kota
jang mengirim seribu orang (kemedan
perang) tersisalah hanja seratus; jang
mengirim seratus orang, tersisalah hanja
sepuluh!
4 Sebab demikianlah Jahwe bersabda
kepada keluarga Israil: Tjarilah Aku,
maka kamu akan hidup,
5 tetapi djangan mentjari Betel, djangan
pergi ke Gilgal, djangan menjeberang
ke Ber-Sjeba', sebab Gilgal akan
pergi kepembuangan, dan Betel akan
ditiadakan!
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Jahwe, maka kamu akan
hidup, djika tidak, Ia akan merembet
laksana api sampai kekeluarga Jusuf,
dan memakan itu, tanpa ada orang di
Betel jang memadamkannja.
7 (Tjelakalah) orang jang mengubah
hukum djadi hia, serta membanting
kedjudjuran ketanah.
8 Dialah jang telah membuat bintang
Kartika dan bintang Belantik, jang
mengubah kekelaman mendjadi fadjar
pagi dan menggelapkan siang mendjadi
malam; jang memanggil air laut, dan
mentjurahkan keatas bumi, Jahwelah
namaNja.
9 Ia mendjatuhkan jang kuat, dan
mendatangkan pembasmian atas kota
berbenteng.
10 Mereka membentji orang jang
menegur dipintugerbang, merasa muak
akan orang jang lurus bitjara.
11 Nah, kamu memungut sewa dari
orang lemah, mengambil bea gandum
daripadanja, maka kamu membangun
rumah2 dari batu persegi, tetapi kamu
takkan mendiaminja; kamu betul
menanami kebun2 anggur jang permai,

Amos 5.12–17
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tetapi kamu takkan minum anggur
daripadanja.
12 Sebab Aku tahu, betapa banjaknja
kedjahatanmu, betapa besarnja djumlah
dosamu; kamu menindas orang jang
djudjur, menerima uang sogok, dan
mendesak orang miskin dipintugerbang.
13 Dalam waktu demikian itu diamlah
orang jang arif, sebab siallah waktu itu!
14 Tjarilah jang baik, bukannja jang
durdjana, agar kamu hidup, dan
demikian Jahwe, Allah Balatentara, akan
menjertai kamu, seperti jang telah kamu
katakan itu.
15 Bentjilah jang durdjana, tjintailah
jang baik, djalankanlah hukum
dipintugerbang, mungkin Jahwe, Allah
balatentara, mengasihani jang tersisa
dari Jusuf.
16 Karena itu, demikian Jahwe, Allah
Balatentara, Tuhan bersabda: disegala
lapangan orang meratap, disegala djalan
orang berkata: Aduh, Aduh! Orang
memanggil petani untuk berkabung, dan
para peratap untuk mengaduh.
17 Disegala kebun anggur orang
meratap, apabila Aku lewat di-tengah2
kamu, itulah sabda Jahwe.

Amos 5.18–25
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orang jang menginginkan
hari Jahwe! Apakah djadinja hari Jahwe
itu baginja? Kegelapan, bukannja
tjahaja!
19 Itulah seperti orang lari dari depan
singa, dan didapati beruang; atau orang
masuk rumahnja, dengan tangannja
bersandarkan dinding, dan dipagut ular!
20 Bukan kekelamankah hari Jahwe
itu, bukannja tjahaja, silam tanpa kilap
sedikit djuapun?
21 Aku membentji dan menolak
perajaan2mu, himpunan2 meriahmu,
Aku enggan menanggungnja!
22 Djika kamu menjampaikan
kepadaKu kurban2 bakar,
............................................
pada persembahan2mu takkan Aku
berkenan, kurban2 sjukur ternak
tambunmu tidaklah Kupandang!
23 Enjahlah daripadaKu keriuhan
njanjian2mu, lagu dandimu tidaklah
Kudengarkan!
24 Tetapi biarlah hukum bertumpahruah laksana air, kedjudjuran bagaikan
sungai tetap.
25 Adakah kamu mengundjukkan
kurban2 dan persembahan kepadaKu
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digurun selama empatpuluh tahun, hai
keluarga Israil?
26 Kamu akan mengangkut Sakut,
radjamu, dan Kewan, berhalamu itu,
para dewa jang telah kamu buat bagimu.
27 Aku membuang kamu, lebih djauh
dari Damsjik, itulah sabda Jahwe, Allah
Balatentaralah namaNja!
1 Tjelakalah orang jang tiada susah di
Sion, orang jang pertjaja, digunung
Sjomron, pemuka2 dari jang pertama
diantara sekalian bangsa, jang didatangi
keluarga Israil!
2 Menjeberanglah ke Kalne dan
lihat2lah; dari sana pergilah ke
Hamat Besar, turunlah ke Gat orang2
Felesjet! Adakah mereka lebih baik dari
keradjaan2 ini, adakah djadjahannja
lebih luas dari djadjahanmu?
3 Mereka mengira dapat menunda
hari tjelaka itu, mereka malahan
mendekatkan keradjaan kelaliman itu!
4 Mereka berbaring dikatil danta,
merebahkan diri dipembaringannja,
mereka makan anakdomba dari
kawanan, anaklembu dari antara jang
tambun;
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melagu pada petikan dandi,
menemukan alat2 musik seperti Dawud!
6 Mereka minum anggur dari tjawan,
dan mengurapi diri dengan minjak jang
unggul, tetapi mereka tidak merasa sakit
atas keruntuhan Jusuf.
7 Karena itulah sekarang mereka pergi
kepembuangan, dibarisan depan kaum
buangan, lenjaplah djamuan dari orang
jang merebahkan diri!
8 Jahwe telah bersumpah demi diriNja
sendiri -- itulah firman Jahwe, Allah
Balatentara --: Aku merasa muak akan
kesombongan Jakub, dan istana2njapun
Kubentji, kotanja dan segala isinja
Kuserahkan.
9 Kalaupun hanja tersisa sepuluh orang
dari satu keluarga, nistjaja akan mati
djugalah mereka.
10 Hanja suatu bilangan ketjil sadja jang
lolos, untuk mengeluarkan tulang2 dari
rumah, dan djika orang berkata kepada
orang jang ada didalam udjung rumah
itu: Masih ada orangkah padamu? dan
orang lain itu menjahut: Tidak ada lagi,
maka orang jang satu itu akan berkata:
Diam! djangan disebutlah nama Jahwe!

Amos 6.11–7.2
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lihatlah! Jahwe
memerintahkan: rumah jang besar
hantjur djadi runtuhan, rumah ketjil
didjadikan puing!
12 Adakah kuda berlari atas padas?
Adakah laut dibadjak dengan sapi?
Namun kamu telah mengubah hukum
mendjadi ratjun, buah kedjudjuran
mendjadi buah hia!
13 Kamu bersukatjita atas Lodebar
dengan berkata: Bukankah kita telah
mengambil Karnaim dengan kekuatan
sendiri?
14 Nah lihatlah! Aku membangkitkan
lawan kamu, hai keluarga Israil, - itulah
firman Jahwe, Allah Balatentara - suatu
bangsa jang akan menjesakkan kamu,
mulai dari djalan masuk Hamat sampai
keanaksungai 'Araba.
1 Ini diperlihatkan Tuhan Jahwe
kepadaku: Lihatlah, Ia tengah
membentuk kawanan belalang, ketika
rumput susulan mulai muntjul, jakni
rumput susulan sesudah aritan radja.
2 (Belalang2 itu) hendak memakan
rumput dinegeri, ketika aku berkata:
"Ah, Tuhan Jahwe, sudilah mengampuni!
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Bagaimana Jakub akan bertahan? Ia kan
ketjil sadja!"
3 Jahwe lalu menjesal atas itu: "Itu
takkan terdjadi", sabda Tuhan Jahwe.
4 Ini diperlihatkan Tuhan Jahwe
kepadaku: Lihatlah Tuhan Jahwe
memanggil api untuk menghukum dan
itu telah memakan samudera raya dan
sedang memakan perladangan.
5 Aku berkata: "Ah, Tuhan Jahwe,
sudilah berhenti! Bagaimana Jakub
bertahan? Ia kan ketjil sadja!"
6 Jahwe lalu menjesal atas itu: "Itupun
takkan terdjadi pula", sabda Tuhan
Jahwe.
7 Ini diperlihatkan (Tuhan Jahwe)
kepadaku: Lihatlah, Tuhan berdiri tegak
diatas tembok jang lurus dengan tali
sipat ditanganNja.
8 Maka Jahwe bersabda kepadaku:
"Melihat apa engkau, Amos?" Sahutku:
"Tali sipat". Dan Tuhan bersabda:
"Lihatlah, Aku hendak memasang tali
sipat di-tengah2 umatKu Israil; Aku
tidak akan memaafkannja lagi
9 Bukit2 angkar Ishak akan
dilengangkan, dan tempat sutji
Israil akan dibasmi; dan terhadap
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wangsa Jerobe'am Aku akan bangkit
dengan pedang".
10 Maka Amas-ja, imam di Betel,
menjuruh kabarkan kepada Jerobe'am,
radja Israil: "Amos mengadakan
mupakat lawan baginda di-tengah2
keluarga Israil. Negeri itu tidak dapat
menanggung segala perkataannja.
11 Sebab inilah jang dikatakan Amos:
Jerobe'am akan mati karena pedang.
Tidak dapat tidak Israil akan dibuang
djauh dari tanahnja".
12 Dan kepada Amos sendiri Amas-ja
berkata: "Hai pelihat, enjahlah dari sini!
Larilah kenegeri Juda! Makanlah rotimu
disana dan berlagaklah nabi disitu!
13 Tetapi di Betel tidak bolehlah engkau
bernubuat lagi, sebab ini adalah tempat
sutji radja dan kuil keradjaan!"
14 Djawab Amos kepada Amas-ja: "Aku
ini bukan nabi atau tjanterik nabi. Aku
ini hanja pemiara domba dan penanam
pohon kertau.
15 Tetapi Jahwe telah memanggil aku
dari belakang kawanan dan Jahwe telah
berkata kepadaku: Pergilah bernubuat
kepada umatKu Israil!.

Amos 7.16–8.3
16 Nah

20

sekarang, dengarkanlah sabda
Jahwe. Engkau kan berkata: Tidak
bolehlah engkau bernubuat lawan Israil,
tidak bolehlah engkau mengatjo lawan
keluarga Israil.
17 Maka itu demikianlah Jahwe
bersabda: Isterimu akan berdjinah
dikota, putera-puterimu akan rebah
karena pedang, tanahmu akan di-bagi2
dengan tali pengukur. Engkau sendiri
akan mati diatas tanah jang nadjis, dan
tidak boleh tidak Israil akan dibuang
djauh dari tanahnja!"
1 Ini diperlihatkan Tuhan Jahwe
kepadaku: Lihatlah, ada sebuah
bakul dengan buah2 jang masak.
2 Dan Ia bersabda: "Melihat apakah
engkau, Amos?" Sahutku: "Bakul penuh
dengan buah2 jang masak". Maka Jahwe
bersabda kepadaku: "Bagi umatKu Israil
sudah sampai achirnja. Aku tidak akan
memaafkannja lagi.
3 Njanjian2 baitullah akan berubah
mendjadi aduhan pada hari itu, -- itulah
firman Tuhan Jahwe --; banjaklah majat
jang terbuang di-mana2. Diam!"
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ini, kamu jang
mengadang orang miskin dan hendak
melenjapkan orang hina-dina dinegeri;
5 kamu jang berkata: Bilamana bulan
baru berlalu, maka kami dapat mendjual
padi2an, dan sabat itu (berlalu), maka
kami dapat melelangkan gandum?
Kami hendak mengurangkan takaran,
memperberat miskal, memalsukan
neratja untuk menipu.
6 Kami hendak membeli orang lemah
dengan sekian perak, orang miskin
seharga sepasang kasut, dan kami
hendak mendjual tjerih gandum.
7 Jahwe bersumpah demi kesombongan
Jakub: Tidak se-lama2nja Aku akan
melupakan segala pekerdjaannja.
8 Tidakkah olehnja bumi akan
gemetar, dan penduduknja berkabung
semua? Tidakkah itu akan me-njenak2
sepenuhnja seperti sungai Nil, dan lalu
bersurut seperti sungai Mesir?
9 Pada hari itu - itulah firman Tuhan
Jahwe -, Aku akan memasukkan
matahari ditengah hari dan disiang hari
menggelapkan bumi.
10 Maka Aku akan mengubah
perajaanmu mendjadi perkabungan,
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segala njanjianmu mendjadi lagu ratap.
Maka Kutaruh karung pada segala
pinggang, dan tempat lokos diatas
segenap kepala. Kubuat itu seperti
perkabungan atas anak tunggal, dan
kesudahannja akan seperti hari naas
adanja.
11 Lihat, datanglah hari2, - itulah
firman Tuhan Jahwe - Aku mengirimkan
kelaparan dinegeri ini, bukannja
kelaparan akan roti, bukan pula
kehausan akan air, melainkan akan
mendengar sabda Jahwe.
12 Maka orang mengembara dari
laut jang satu kelaut jang lain, orang
mendjeladjah dari utara ketimur,
untuk mentjari sabda Jahwe, tapi tidak
didapatinja.
13 Pada hari itu akan pingsanlah
anakdara2 jang tjantik bersama kaum
remadja karena kehausan.
14 Mereka jang bersumpah demi Asjima
Sjomron atau berkata: "Demi dewamu
hidup, hai Dan!" dan: "Demi Kuasa
Beersjeba' hidup!", mereka semua akan
djatuh untuk tidak bangkit kembali.
1 Aku melihat Tuhan berdiri tegak
disamping mesbah Ia bersabda:
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Pukullah mal, sehingga lintangnja
gemetar, lalu hantjurkanlah itu diatas
kepala mereka semua; siapa jang
tersisa hendak Kubunuh dengan pedang,
tiada seorangpun dari antara mereka
dapat lari, tiada seorangpun dari antara
mereka akan lepas
2 Kalaupun mereka meretas sampai
kepratala, tanganKu akan menarik
mereka dari sana; kalaupun mereka
naik kelangit, dari situpun mereka
Kuturunkan;
3 kalaupun mereka bersembunji diatas
puntjak Karmel, Aku akan menjusul
mereka dan mengambilnja dari sana;
bahkan, kalau mereka bersembunji dari
depan mataKu didasar laut, Aku akan
memberikan perintah kepada ikan Nun
untuk menggigitnja sampai mati;
4 kalaupun mereka pergi sebagai
tawanan didepan seterunja, pedang
akan Kuperintahkan untuk membunuh
mereka. PandanganKu akan Kurarahkan
kepada mereka, akan bentjana, bukan
akan kebaikannja.
5 Tuhan, Jahwe Balatentara, menjentuh
bumi, hingga bumi bergontjang, dan
penduduknja berkabung semua, me-
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njenak2 sepenuhnja seperti sungai Nil,
dan lalu bersurut seperti sungai Mesir.
6 Ia membangun ruang2-atasnja
dilangit, dan mengalaskan bentangannja
dibumi. Ia memanggil air laut dan
mentjurahkannja keatas bumi, Jahwelah
namaNja.
7 Bukankah kamu itu bagiKu seperti
bani Kusj, hai bani Israil? - itulah firman
Jahwe. Bukankah Aku telah menghantar
Israil keluar dari negeri Mesir, tetapi
djuga orang2 Felesjet dari Kaftor dan
Aram dari Kir?
8 Lihatlah, pandangan Tuhan Jahwe
diarahkan lawan keradjaan jang berdosa.
Aku hendak membinasakannja dari
muka tanah. Namun Aku tidak akan
membinasakan seluruhnja keluarga
Jakub itu, - itulah firman Jahwe.
9 Sebab Aku hendak memerintahkan
dan meningting keluarga Israil ditengah2 sekalian bangsa, seperti orang
meningting dalam niru, sehingga tiada
kerikil satupun djatuh kebawah.
10 Segala pendosa dari antara umatKu
akan mati karena pedang, jakni
mereka jang berkata: Bentjana takkan
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menghampiri, takkan sampai kepada
kami!
11 Pada hari itu hendak Kudirikan
kembali pondok Dawud jang roboh,
hendak Kutampal terobosan dan
Kudirikan kembali runtuhan2nja, dan
Kubangun kembali seperti sediakala,
12 agar mereka memiliki jang tersisa
dari Edom dan dari segala bangsa, jang
atasnja namaKu telah disebut, itulah
firman Jahwe, jang akan melaksanakan
itu djuga.
13 Lihatlah, akan datanglah hari2, itulah
firman Jahwe - si pembadjak dan si
penuai, si pengindjak buah anggur dan
si penabur susul-menjusul; gunung
berteteskan air anggur, dan semua bukit
melebur.
14 Maka Aku akan memulihkan nasib
umatKu Israil: mereka akan membangun
kembali dan mendiami kota2 lengang,
menanami kebun2 anggur dan minum
anggurnja, membuat taman2 dan makan
buah2nja.
15 Aku akan menanamkan mereka
ditanahnja, dan mereka takkan
dirunggas lagi dari tanah, jang telah
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Kuberikan kepada mereka, itulah sabda
Jahwe, Allahmu!

Obaja
1 Penglihatan

Obadja. Demikianlah
Tuhan Jahwe bersabda tentang
Edom: Aku telah mendengar pekabaran
dari Jahwe, seorang bentara telah diutus
ke-tengah2 bangsa2: Ajuh: Marilah
kita naik lawan (bangsa) itu akan
pertempuran!
2 Lihatlah, Aku telah membuat engkau
ketjil diantara sekalian bangsa, dan amat
terhinalah engkau.
3 Gegabah hatimu telah menipu
engkau, jang tinggal di-tempat2
sembunji dipadas, dan membuat tinggi
dudukmu, lalu berkata dalam hati:
"Siapa menurunkan daku ketanah?"
4 Sekalipun engkau meninggi laksana
burung radjawali, sekalipun engkau
memasang sarangmu diantara bintang2,
Aku toh menurunkan dikau dari sana,
itulah firman Jahwe.
5 Djika pentjuri2 mendatangi engkau,
atau pembasmi dimalam hari, tidakkah
mereka mentjari jang diperlukan
mereka? Djika pemetik2 buah anggur
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mendatangi engkau, tidakkah mereka
akan menjisakan petikan susulan? Bukan
mainlah engkau dibungkam!
6 Bukan mainlah 'Esau digeledah, bukan
mainlah persembunjian2nja diselisik!
7 Engkau diusir sampai keperbatasan;
oleh segala sekutumu engkau
dipermainkan, oleh sahabatmu
engkau dilebihi! mereka jang makan
bersama denganmu, memasang djerat
didepanmu: "Ia tidak berpengertian!"
8 Tidakkah akan terdjadi pada hari itu
- itulah firman Jahwe, - bahwa Aku
melenjapkan orang2 bidjak dari Edom,
dan pengertian dari pegunungan 'Esau?
9 Pahlawan2mu akan tjemas, hai
Teman, agar semua orang ditumpas dari
pegunungan 'Esau. Karena pembunuhan,
10 karena kelaliman terhadap Jakub,
saudaramu, malu akan menudungi
engkau, dan engkau akan ditumpas
se-lama2nja.
11 Ketika engkau menjampingkan diri,
sementara orang asing mengangkut
kekajaannja dan orang luaran memasuki
pintugerbangnja serta membuang undi
atas Jerusjalem, maka engkaupun
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mendjadi seperti salah satu dari antara
mereka.
12 Djangan senang hati pada hari sial
saudaramu, pada hari naasnja; djangan
bersukatjita atas bani Juda, pada hari
kebinasaannja; djangan bermulut besar,
pada hari kesesakannja!
13 Djangan memasuki pintugerbang
umatKu, pada hari tjelakanja; engkau
djuga, djangan senang hati atas
bentjananja, pada hari tjelakanja;
djangan mengedangkan tangan kepada
kekajaannja, pada hari tjelakanja!
14 Djangan berdiri dipersimpangan
untuk menumpas orang2 jang lepas;
djangan menjerahkan orang2nja jang
terluput pada hari kesesakan!
15 Sebab dekatlah sudah hari Jahwe
lawan sekalian bangsa; sebagaimana
jang telah kauperbuat, akan diperbuat
padamu, perbuatanmu akan berbalik
diatas kepalamu sendiri!
16 Sebagaimana kamu telah minum
digunungKu jang sutji, demikian segala
bangsa akan minum terus; mereka
akan minum dan mentjutjup, dan akan
mendjadi se-akan2 tidak pernah ada.
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digunung Sion akan ada jang
terlepas - itu akan mendjadi suatu
tempat sutji - keluarga Jakub akan
memiliki orang2 jang memilikinja.
18 Keluarga Jakub mendjadi api,
keluarga Jusuf njala api, keluarga 'Esau
djerami; mereka akan membakar dan
memakannja, dan seorangpun tiada
terluput dari keluarga 'Esau, sebab
Jahwe telah bersabda.
19 Mereka akan menduduki Tanah
Selatan, jakni pegunungan 'Esau, serta
Sjefala, jaitu negeri Felesjet; mereka
akan menduduki tanah Efraim dan
tanah Sjomron, dan Binjamin (akan
menduduki) Gile'ad.
20 Kaum buangan dari angkatan perang
itu, bani Israil, akan menduduki Kena'an
sampai ke Sarefat; dan kaum buangan
dari Jerusjalem, jang berada di Sefarad,
akan menduduki kota2 di Tanah Selatan.
21 Para penjelamat akan naik kegunung
Sion untuk menghakimi pegunungan
'Esau; dan keradjaan akan ada pada
Jahwe!

Yunus
1 Sabda

Jahwe disampaikan kepada
Jona bin Amitai:
2 "Bertolaklah dan pergilah ke Ninive,
kota jang besar itu, dan serukanlah
kepadanja, bahwa kedurdjanaannja
sudah naik sampai kehadapan
hadiratKu".
3 Tetapi Jona bertolak untuk lari ke
Tarsjisj, djauh dari hadapan Jahwe. Ia
turun ke Jafa dan mendapatkan sebuah
kapal disana, jang hendak berlajar ke
Tarsjisj. Ia membajar biajanja dan naik
kapal itu, untuk berlajar ber-sama2
dengan mereka ke Tarsjisj, djauh dari
hadapan Jahwe.
4 Tetapi Jahwe mentjampakkan angin
ribut keatas laut, sehingga petjahlah
topan hebat dan kapal itu njaris karam.
5 Anak-buah kapal itu ketakutan dan
masing2 men-djerit2 kepada dewanja.
Mereka membuang muatan kapal itu
kedalam laut untuk meringankannja.
Adapun Jona telah turun ke timbaruang
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bahtera, berbaring disitu dan djatuh
tertidur.
6 Maka nachoda menghampirinja dan
berkata kepadanja: "Masakan engkau
tidur sekarang! Bangunlah, berserulah
kepada dewamu; boleh djadi dewa itu
akan ingat kepada kita, sehingga kita
tidak binasa!"
7 Lalu mereka berkata satu sama
lain: "Marilah, kita buang undi sadja
untuk mendapat tahu, karena siapakah
bentjana ini menimpa kita". Mereka
membuang undi dan undi djatuh pada
Jona.
8 Maka kata mereka kepadanja:
"Sudilah memberitahu kami, apa
pekerdjaanmu dan dari mana datangmu,
mana negerimu dan dari bangsa mana
asalmu".
9 Sahutnja kepada mereka: "Aku ini
seorang Hibrani. Aku menjembah Jahwe,
Allah surga, jang telah membuat laut
dan daratan".
10 Maka orang2 itu amat sangat
ketakutan dan berkata: "Apa ini jang
kauperbuat!" Sebab orang2 itu tahu,
bahwa ia telah melarikan diri dari
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hadapan Jahwe, sebab hal itu sudah
diberitahukannja sendiri kepada mereka.
11 Lalu kata mereka kepadanja:
"Apakah jang harus kami perbuat
denganmu, supaja laut mereda terhadap
kami". Sebab laut makin lama makin
bergelora.
12 Sahutnja kepada mereka: "Angkatlah
aku dan tjampakkanlah kedalam laut,
nistjaja laut akan mereda terhadap
kamu, sebab aku tahu, karena akulah
topan jang hebat itu telah (berketjamuk)
lawan kamu".
13 Orang2 itu masih men-dajung2 untuk
kembali mendarat, tetapi tidak dapat,
karena laut makin lama makin hebatnja
bergelora lawan mereka.
14 Lalu mereka berseru kepada Jahwe
dengan berkata: "Ah Jahwe, djanganlah
kami sampai binasa karena njawa orang
ini dan djanganlah Kautaruh darah
jang tak bersalah ini atas kami, sebab
Engkau, ja Jahwe, berbuat sebagaimana
jang Kauperkenankan".
15 Lalu mereka mengangkat Jona dan ia
ditjampakkan mereka kedalam laut. Lalu
laut berhenti mengganas.
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orang2 itu amat gerun kepada
Jahwe. Mereka mempersembahkan
kurban kepada Jahwe dan mengikrarkan
pelbagai nadar.
17 (2-1) (Dalam pada itu) Jahwe
memanggil seekor ikan besar untuk
menelan Jona. Dan Jona tinggal dalam
perut ikan itu tiga hari dan tiga malam
lamanja.
1 (2-2) Dari dalam perut ikan itu
Jona berdoa kepada Jahwe, Allahnja,
katanja:
2 (2-3) Dalam kesesakanku aku berseru
kepada Jahwe, dan Dia mendjawab aku.
Dari lubuk pratala aku berseru, dan
Engkau mendengarkan suaraku.
3 (2-4) Engkau melemparkan daku
kedalam tubir, kedjantung lautan, arus
air mengelilingi aku; segala gelora dan
ombakMu telah mengempaskan diriku.
4 (2-5) Aku telah berkata: Aku diusir
dari wadjahMu. Bagaimana aku akan
memandang lagi baitMu jang sutji?
5 (2-6) Air telah menggerebek aku
setinggi leherku, samudera purba
mengelilingi aku, ganggang meliliti
kepalaku,
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pada alas2 gunung-gemunung.
Aku telah turun kenegeri, jang
palang2nja hendak menjelitkan daku.
Tetapi hidupku telah Kaunaikkan dari
liang, Engkau, Jahwe, Allahku.
7 (2-8) Selagi djiwaku merasa letih aku
ingat akan Jahwe, dan doaku sampai
kepadaMu, sampai ke baitMu jang sutji.
8 (2-9) Kaum pemudja berhala jang
sia2 biar meninggalkan kerelaannja.
9 (2-10) Tetapi aku, dengan lagu
pudjian hendak mempersembahkan
kurban kepadaMu; apa jang telah
kunadarkan hendak kubajar. Dari
Jahwelah keselamatan!
10 (2-11) Jahwe lalu memerintahkan
kepada ikan dan (ikan) itu memuntahkan
Jona kedaratan.
1 Untuk kedua kalinja sabda Jahwe
disampaikan kepada Jona:
2 "Bertolaklah dan pergilah ke Ninive,
kota jang besar itu, dan serukanlah
kepadanja seruan jang Kusabdakan
kepadamu."
3 Maka Jona bertolak dan pergi ke
Ninive, seturut sabda Jahwe tadi. Adapun
Ninive itu kota jang amat besar sekali,
sebesar tiga hari perdjalanan.
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mulai memasuki kota itu sehari
perdjalanan djauhnja dan ia berseru:
"Masih empatpuluh hari lagi, maka
Ninive akan dihantjurkan!"
5 Karena orang2 Ninive pertjaja akan
Allah, maka mereka mengumumkan
puasa dan mengenakan pakaian karung,
dari jang besar sampai dengan jang
ketjil.
6 Ketika kabar itu sampai kepada radja
Ninive, ia lalu berdiri dari tachtanja,
menanggalkan mantolnja, menudungi
diri dengan kain karung dan duduk
dalam debu.
7 Lalu orang menjerukan di Ninive
atas ketetapan radja dan pembesarpembesarnja: "Manusia maupun hewan,
sapi dan domba-kambing, se-kali2 tidak
boleh mengetjap sesuatupun; tidak
satupun boleh merumput atau minum
air.
8 Mereka harus menudungi diri dengan
kain karung, manusia maupun hewan,
dan berseru dengan hebatnja kepada
Allah. Djuga setiap orang harus berbalik
dari djalan durdjananja dan dari
kelaliman jang melekat pada tapak2nja.
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tahu, kalau2 Allah akan berbalik
dan menjesal, sehingga Ia berbalik dari
pidjar murkaNja dan kita tidak djadi
binasa."
10 Ketika Allah melihat perbuatan2
mereka, bagaimana mereka berbalik
dari djalan durdjananja, Ia lalu menjesal
atas bentjana, jang menurut sabdaNja
hendak ditimpakan atas diri mereka, dan
tidak djadi diperbuat itu.
1 Jona amat ngeran dan marah2 atas
itu.
2 Maka ia berdoa kepada Jahwe: "Ah,
Jahwe, tidakkah aku telah mengatakan
hal itu, ketika aku masih berada
ditanahku. Karena itupun aku dahulu
melarikan diri ke Tarsjisj, sebab aku
tahu, bahwa Engkau itu Allah jang
berbelaskasih dan rahim, lambat akan
marah dan besar kerelaanMu, dan jang
menjesal atas bentjana itu.
3 Nah sekarang, ja Jahwe, tjabutlah
njawaku, sebab lebih baiklah kalau aku
mati sadja daripada hidup terus".
4 Tetapi sahut Jahwe: "Sungguh masuk
akalkah engkau marah2?"
5 Jona lalu keluar dari kota dan duduk
disebelah timur kota. Dibuatnja sebuah
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pondok disitu, lalu duduk dibawah
bajang2nja, untuk melihat, apa jang
akan terdjadi dengan kota itu.
6 Dan Jahwe menjuruh pokok djarak
tumbuh diatas Jona dan itu memberikan
bajang2 diatas kepalanja, guna
membebaskan dia dari kengeranannja.
Adapun Jona amat senang sekali dengan
pokok djarak itu.
7 Tetapi waktu fadjar merekah keesokan
harinja, Allah memanggil seekor lundi,
jang menusuk pokok djarak itu, sehingga
mendjadi kering.
8 Dan ketika matahari sudah terbit,
maka Allah memanggil angin timur jang
panas terik, dan mataharipun menusuk
kepala Jona, sehingga ia njaris pingsan.
Maka ia mohon bagi dirinja sendiri,
supaja mati sadja, katanja: "Lebih
baiklah kalau aku mati sadja daripada
hidup terus!"
9 Tetapi sahut Allah kepada Jona:
"Sungguh masuk akalkah engkau
marah2 kepada pokok djarak itu?"
Sahutnja: "Ja, memang masuk akallah
aku marah2, sampai mati rasanja!"
10 Maka Jahwe berkata: "Djadi, engkau
murung atas pokok djarak, jang tidak

Yunus 4.11
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kauusahakan dan tidak kaubesarkan itu;
jang djadi dalam satu malam dan binasa
dalam satu malam djua!
11 Masakan Aku tidak akan mengasihani
Ninive, kota jang besar itu, jang
berpenduduk lebih dari seratus duapuluh
ribu orang, jang tidak mengenal
perbedaan antara kiri dan kanannja,dan
jang banjak hewannja itu?"

Mikha
1 Sabda

Jahwe, jang disampaikan
kepada Micha dari Moresjet dimasa
Jonatan, Ahaz dan Hizkia, radja2 Juda,
dan jang direnunginja tentang Sjomron
dan Jerusjalem.
2 Dengarlah, hai sekalian bangsa,
indahkanlah, hai bumi dan seluruh
isinja! Tuhan Jahwe datang memberikan
kesaksian lawan kamu, Tuhan dari dalam
baitNja jang sutji!
3 Sebab lihatlah, Jahwe keluar dari
tempattinggalNja, turun dan berlangkah
di-puntjak2 bumi;
4 gunung-gemunung meluluh
dibawahNja, lembah2 terbelah,
seperti lilin didepan api, laksana air jang
terdjun dari tandjakan.
5 Kesemuanja itu karena kesalahan
Jakub, karena dosa keluarga Israil.
Apakah kesalahan Jakub itu? Bukankah
itu Sjomron? Apakah dosa keluarga Juda
itu? Bukankah itu Jerusjalem?
6 Aku membuat Sjomron mendjadi
timbunan puing dipadang, mendjadi

1
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tanaman kebun anggur; batu2nja
Kuterdjunkan kelembah, dasar2nja
Kusingkapkan.
7 Segala berhalanja diremukkan,
segala upahnja dibakar oleh api, segala
patungnja Kudjadikan reruntuk; dari
upah djinah dikokotlah itu, dan kembali
mendjadi upah djinah.
8 Karena itu aku hendak meratap
dan mengaduh, berdjalan dengan tak
berkasut dan telandjang bulat; aku
hendak memeking seperti serigala, dan
memeking bagaikan burung unta,
9 karena pukulan Jahwe tak
tersembuhkan; sungguh itu telah
sampai ke Juda, sudah mengetuk
gerbang bangsaku hingga ke Jerusjalem.
10 Djangan memberitahukan itu di Gat,
djangan menangis di Ako; di Bet-'Ofra
ber-guling2lah dalam debu!
11 Berbarislah dan pergilah hai
penduduk Sjafir, dengan telandjang dan
malu; Tidak (berani) keluar, penduduk
Saanan; ratap di Bet-Haesel: diambillah
daripadamu tempat kedudukannja.
12 Mana boleh mengharapkan jang
baiklah penduduk Marot itu; sebab

Mikha 1.13–2.2
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bentjana kan turun dari Jahwe ke
gerbang2 Jerusjalem!
13 Pasanglah kuda pada kereta, hai
penduduk Lakisj! Awal dosalah itu
bagi puteri Sion, sebab dalam dirimu
terdapatlah kesalahan2 Israil.
14 Karena itu mas kawin harus
kauberikan untuk Moresjet-Gat. BetAkzib mendjadi lopak bagi radja2
Israil.
15 Lagi2 (akan datanglah) seorang
pendjadjah kepadamu, hai penduduk
Maresja; sampai ke 'Adulam akan
pergilah kemuliaan Israil!
16 Buat lokoslah kepalamu dan
bertjukurlah demi untuk anak2
timanganmu; buat besarlah tempat
lokosmu laksana burung nazar, sebab
mereka dibuang djauh2 daripadamu!
1 Tjelakalah orang2, jang bermaksud
djahat, jang berbuat durdjana
dipembaringannja. Dinihari diperbuat
merekalah itu, karena mampu mereka
2 Djika mereka menginginkan
perladangan, dirampoknjalah itu dan
rumah2, diambilnjalah itu. Mereka
menindas tuan serta rumahnja, orang
bersama dengan milik-pusakanja.

2

Mikha 2.3–8
3 Karena

4

itu, demikianlah Jahwe
bersabda: "Sungguh, Akupun bermaksud
djahat terhadap bangsa ini, daripadanja
kamu tidak dapat menarik tengkukmu,
tidak dapatlah kamu meninggi lagi,
sebab siallah waktu itu!
4 Pada hari itu orang akan mengangkat
sindiran atas kamu, dan menjanjikan
lagu ratap serta berkata: "Dibasmilah
kami ini sama sekali, bagian bangsaku
diukur, dan tiada seorangpun jang
mengembalikannja, ladang2 kita
di-bagi2kan kepada jang mengasingkan
kita".
5 Karena itu untukmupun tiada seorang
djua jang merentangkan tali pengukur
pada hasil undian didalam djemaah
Jahwe.
6 "Djangan mengatjo", ngatjo-belo
mereka, "djanganlah orang mengatjo
begitu, tjertja tak akan menjusul kita.
7 Adakah keluarga Jakub terkutuk,
ataukah Jahwe kesal hatiNja,
demikiankah perilakuNja? Tidakkah
sabdaNja penuh kebaikan bagi jang
lurus djalannja?"
8 Tetapi kamu sendirilah jang bangkit
sebagai seteru terhadap bangsaku.

Mikha 2.9–13
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Orang2 jang suka damai kamu sentak
kampuhnja, orang2 jang lewat tanpa
wasangka (kamu rampasi) barang2nja
seperti tawanan.
9 Kaum wanita bangsaku kamu usir
dari rumah jang disukainja; dari anak2
mereka kamu ambil keluhuranku untuk
se-lama2nja:
10 "Bangunlah dan pergi, sebab ini
bukan tempat untuk beristirahat!" Untuk
barang jang ketjil sadja gadai jang pahit
kamu ambil.
11 Djika ada seseorang tjakap angin,
bohong dan dusta: "Aku mengatjo
kepadamu tentang anggur dan minuman
keras", nah, itu dia djuru ngatjo-belo
bagi bangsa ini!
12 Kelak hendak Kukumpulkan seluruh
Jakub, sisa Israil hendak Kuhimpunkan;
Kugiring mereka ber-sama2 laksana
domba kedalam kandang, bagaikan
kawanan kepadang rumput; maka
berkerumunlah orang.
13 Si peretas naik dihadapan mereka,
gerbang diretasnja dan lalu ia keluar dari
sana; radja mereka melangkah didepan
mereka, mereka dikepalai oleh Jahwe.

Mikha 3.1–6
1 Lalu
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aku berkata: Sudi mendengar,
hai kepala2 Jakub, dan kamupun,
hai penguasa2 keluarga Israil Tidak
haruskah kamu mengenal hukum,
2 kamu, jang membentji jang baik dan
tjinta akan jang djahat,
3 jang menjajat kulit mereka dan
daging dari tulang2nja Mereka
menelan daging bangsaku, mengulitinja
dan meremukkan tulang2nja, memotong2nja bagaikan daging dalam
belanga, laksana rendang dalam kuali.
4 Lalu mereka berseru kepada Jahwe,
tetapi Dia takkan mendjawab kepadanja.
WadjahNja akan disembunjikanNja
terhadap mereka, karena tingkahlakunja jang durdjana.
5 Demikianlah Jahwe bersabda kepada
para nabi, jang menjesatkan bangsaku;
apabila mereka dapat mengunjah
sesuatu dengan giginja, selamatlah jang
lalu diserukannja; tetapi kepada orang
jang tidak menjuapkan apa2 kemulutnja,
mereka memaklumkan perang.
6 Karenanja malam akan djadi bagimu
akan ganti penglihatan, gelap akan ganti
firman; atas nabi2 itu matahari akan

3
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masuk, dan siang hari akan kegelapan
atas mereka.
7 Maka para pelihat akan dipermalukan,
ter-sipu2lah djuru2 hobatan; mereka
akan menjelubungi kumisnja karena
tidak ada djawaban Allah.
8 Tetapi sebaliknja, aku dipenuhi
dengan kekuatan, jakni roh Jahwe,
dengan keadilan dan keperkasaan untuk
memberitahu Jakub perihal kesalahannja
dan Israil perihal dosanja.
9 Sudilah mendengar hal ini, hai kepala2
keluarga Jakub, para penghulu keluarga
Israil, jang merasa muak akan hukum,
dan membelokkan segala jang lurus;
10 kamu, jang membangun Sion dengan
darah dan Jerusjalem dengan kelaliman.
11 Kepala2 menghakimi demi hadiah,
demi upah imam2nja memberikan
fatwa, nabi2nja menanjai (Jahwe) demi
untuk perak. Namun mereka masih djua
bersandarkan Jahwe dengan berkata:
"Bukankah Jahwe di-tengah2 kita?
bentjana tidak dapat mendatangi kita!"
12 Makanja, djustru karena kamulah
Sion dibadjak seperti ladang, Jerusjalem
mendjadi timbunan puing dan
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gunung baitullah mendjadi bukit jang
menghutan.
1 Pada achir masa gunung rumah
Jahwe akan berdiri kokoh-kuat
diatas kemuntjak gunung-gemunung,
mendjulang tinggi diatas bukit semua.
Kesana mengalirlah kaum2,
2 banjak bangsa akan datang seraja
berkata: 'Marilah kita naik kegunung
Jahwe, kebait Allah Jakub, agar kita
diadjarNja perihal djalan2Nja, dan kita
berdjalan di-lorong2Nja. Sebab dari Sion
keluarlah adjaran, dari Jerusjalem sabda
Jahwe.
3 Ia akan menghakimi bangsa jang
banjak, mengatjara bagi kaum jang
kuasa. Maka mereka menempa pedang
mendjadi pangkur, dan tombak mereka
mendjadi pisau pemangkas, bangsa jang
satu takkan lagi menghunus pedangnja
lawan jang lain, dan tidak lagi berlatih
untuk bertempur,
4 melainkan masing2 duduk dibawah
pokok anggurnja, dibawah pohon aranja
tanpa digentarkan siapapun djua.
Sebab mulut Jahwe Balatentara sudah
bersabda!

4

Mikha 4.5–10
5 Sesungguhnja,
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sekalian kaum
berdjalan masing2 dalam nama dewanja,
sedangkan kita berdjalan dalam nama
Jahwe, Allah kita, se-lama2nja dan lagi!
6 Pada masa itu - itulah firman Jahwe
- hendak Kukumpulkan jang timpang,
Kuhimpunkan jang bertjerai-berai dan
jang telah Kubentjanai.
7 Maka jang timpang Kubuat mendjadi
sisa, dan jang bertjerai-berai mendjadi
bangsa kuasa, Jahwe akan meradjai
mereka diatas gunung Sion mulai
sekarang sampai se-lama2nja.
8 Dan engkau, Mertju kawanan,
'Ofel puteri Sion, kepadamu hendak
kembalilah pemerintahan jang semula
keradjaan kepada puteri Jerusjalem.
9 Mengapa engkau sekarang mendjerit
dengan hebatnja? Tidakkah ada
radja lagi padamu atau binasakah
penasehatmu, maka engkau dihinggapi
kesakitan seperti wanita bersalin?
10 Gerenjit kesakitan dan
mengeranglah, hai puteri Sion,
laksana wanita bersalin, sebab sekarang
engkau harus keluar dari kota dan
tinggal diladang; ke Babel engkau akan
pergi, tetapi disanapun engkau akan

Mikha 4.11–5.2
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dilepaskan, disana engkau ditebus oleh
Jahwe dari tangan para seterumu.
11 Sekarang, bangsa jang banjak telah
berkumpul lawan dikau, jang katanja:
"Mudah2an ia ditjemarkan, biar mata
kita menonton Sion!"
12 Tetapi tidak mengenallah mereka
maksud Jahwe, dan mereka tidak
mengerti rentjanaNja, bahwasanja
mereka dihimpunkanNja laksana gedeng
dipengirikan.
13 Ajuh, iriklah, hai puteri Sion,
sebab tanduk2mu Kubuat dari besi,
tapak-kukumu Kubuat dari perunggu,
untuk menjerbuk kaum jang banjak;
keuntungan dari mereka akan
kauharamkan untuk Jahwe, harta-milik
bagi Tuhan bumi seluruhnja.
1 (4-14) Sekarang torehlah dirimu
sama sekali! Sekarang torehlah diri
sama sekali! Lawan kita dipasanglah
perkubuan, hakim Israil dipukul dengan
tongkat pada rahangnja!
2 (5-1) Tetapi engkau, hai Betlehem
Efrata, jang ketjik diantara keluarga2
Juda, daripadamu akan berpantjarlah
bagiKu jang mendjadi penguasa Israil,

5
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jang asalnja dari sediakala, dari masa
purba.
3 (5-2) Karena itu mereka
dibiarkanNja sampai saat jang
hendak memperanakkan sudah beranak;
maka jang tersisa dari saudara2nja akan
kembali kepada bani Israil.
4 (5-3) Maka ia bangkit berdiri serta
menggembalakan mereka dengan
kekuatan Jahwe, dengan keagungan
nama Allahnja, Jahwe. Mereka akan
menetap, sebab pada masa itu ia
mendjadi besar sampai ke-udjung2
bumi.
5 (5-4) Dan inilah damai itu nantinja:
Djika Asjur memasuki negeri kita serta
mengindjak tanah kita, maka tudjuh
gembala akan kita hadapkan lawannja,
tudjuh hulubalang insani.
6 (5-5) Mereka akan merumput negeri
Asjur dengan pedang, tanah Nimrod
dengan parang. Ia akan melepaskan
(kita) dari Asjur, pabila negeri kita
dimasukinja dan djadjahan kita
diindjaknja.
7 (5-6) Maka terdjadilah: Sisa Jakub
di-tengah2 kaum jang banjak, laksana
embun dari Jahwe, bagaikan embun

Mikha 5.8–13
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djantan diatas rumput, jang tidak
menantikan orang dan tidak berharap
pada anak manusia.
8 (5-7) Maka terdjadilah: Sisa Jakub
diantara bangsa2, di-tengah2 kaum
jang banjak, laksana singalah diantara
margasatwa dirimba, bagaikan anak
singa ditengah kawanan domba, jang
sambil lewat meng-indjak2, men-tjabik2
dengan tiada jang melepaskan.
9 (5-8) Teratjukan hendaknja tanganmu
lawan para musuhmu, segala seterumu
akan ditumpas.
10 (5-9) Maka terdjadilah pada hari itu:
- itulah firman Jahwe - akan Kutumpas
kuda2mu dari tengah2mu, kereta2mu
akan Kubinasakan.
11 (5-10) Akan Kutumpas kota2
negerimu, segala bentengmu
Kuruntuhkan.
12 (5-11) Akan Kusentakkan segala
hobatan dari tanganmu, djuru2 ilmu
wasitah takkan ada lagi padamu.
13 (5-12a) Akan Kutumpas segala
berhalamu serta tugu2 angkar dari
tengah2mu (5-12b) agar kamu
djangan bersudjud lagi didepan buatan
tanganmu.

Mikha 5.14–6.5
14 (5-13)
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Akan Kurunggas asjera2mu
dari tengah2mu, segenap berhalamu
Kubinasakan,
15 (5-14) Dengan murka dan amarah
Kudjalankan pembalasan kepada
bangsa2, jang tidak mendengarkan.
1 Sudilah mendengarkan, apa jang
disabdakan Jahwe! Bangunlah,
bersengketalah didepan gununggemunung, biarlah suaramu didengar
sekalian bukit!
2 Dengarlah, hai gunung-gemunung,
sengketa Jahwe, tjondongkanlah
telingamu, hai segenap alas bumi! Jahwe
mempunjai sengketa dengan umatNja,
Ia mengadjukan dakwaan lawan Israil:
3 "Hai umatKu, apakah jang telah
Kuperbuat kepadamu, dengan apakah
engkau telah Kupajahkan? Djawablah
Aku!
4 Sudah Kuhantar engkau keluar dari
negeri Mesir, dari rumah perbudakan
engkau Kutebus. Musa telah Kuutus
didepanmu, Harun dan Mirjam sertanja.
5 Ingatlah kiranja, hai umatKu, akan
apa jang direntjanakan Balak, radja
Moab, akan apa jang didjawab Bile'am
bin Be'or kepadanja; (bagaimana engkau

6
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telah berdjalan) dari Sjitim ke Gilgal,
agar engkau mengenali kedjudjuran
Jahwe".
6 "Dengan apakah aku mesti
menghadap Jahwe, membungkuk
dihadapan Allah ditempat jang tinggi?
Mestikah aku menghadap Jahwe dengan
kurban bakar, dengan anaksapi berumur
setahun?
7 Adakah Jahwe akan berkenan
akan ribuan domba djantan, akan
laksaan sungai minjak? Mestikah aku
memberikan anak sulungku karena
kesalahanku, buah kandunganku karena
dosa djiwaku?"
8 Engkau kan maklum, hai manusia,
apa jang baik; apakah ditagih Jahwe
daripadamu selain mendjalankan
hukum, mengasih dengan mursjid,
dengan ingat2 berdjalan serta Allahmu?
9 Suara Jahwe berseru kepada kota itu:
"Dengarkanlah, hai suku dan himpunan
sekota,
10 Dapatkah Aku menanggung bat jang
palsu efa jang susut dan terkutuk?
11 Dapatkah Aku membenarkan neratja
jang palsu, kantung dengan batu2
timbangan jang lantjung?

Mikha 6.12–7.1
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orang2 kajanja penuh kelaliman,
jang penduduknja berdusta!
13 Makanja Akupun mulai memukul
engkau, melengangkan dikau karena
dosamu.
14 Engkau akan makan, tanpa
dikenjangkan, melainkan kelaparan
ada di-tengah2mu, (perbatasan jang)
kaupindahkan, takkan kauselamatkan,
dan apa jang kaulepaskan akan
Kuserahkan kepada pedang.
15 Engkau akan menabur, tanpa
dapat menuai, meng-indjak2 buah
zaitun, tanpa melumas dirimu dengan
minjak, dan buah anggur, tanpa minum
anggurnja.
16 Engkau menepati ketetapan2 'Omri,
seluruh tata-tjara wangsa Ahab; kamu
berdjalan menurut rentjana2 mereka,
supaja engkau Kuserahkan djadi
kedahsjatan dan pendudukmu djadi
buah suitan dan kamu menanggung
penghinaan umatKu.
1 Tjelakalah aku, sebab aku telah
mendjadi laksana pemungut dimusim
panas, bagaikan (orang pada) pemetikan
susulan panenan anggur: tiada buah
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anggur satupun untuk dimakan, tiada
buah ara awal jang sangat kuinginkan.
2 Si mursjid sudah lenjap dari negeri,
tiada orang lurus satupun diantara
manusia; semua mengintai darah, setiap
orang memburu saudara2nja dengan
djerat.
3 Untuk berbuat durdjana, tapak2
(mereka) tjekatan: sang pendjabat
menuntut (bajaran), sang hakim
(menghakimi) demi balasan, sang
pembesar mengambil putusan semau2nja.
4 Jang paling baik dari antara mereka
mirip dedurian, jang paling lurus dari
antara mereka mirip pagar berduri. Hari
ini dari utara datanglah kundjungan
bagi mereka, sekarang terdjadi
kebingungannja.
5 Djangan pertjaja pada teman,
djangan berharap pada orang
kepertjajaan; terhadap dia jang tidur
dalam pangkuanmu djagalah pintu
mulutmu!
6 Sebab anak laki2 mendaifkan
bapaknja, anak perempuan mendurhakai
ibunja, menantu perempuan ibu
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mentuanja; orang2 serumah mendjadi
seterunja.
7 Tetapi aku meng-amat2i Jahwe, aku
menantikan Allah jang menjelamatkan
daku, aku didengarkan Allahku.
8 Djangan bersukatjita atas diriku,
hai seteruku; djika aku djatuh, aku
kan bangkit kembali; djika aku duduk
dalam kegelapan, Jahwelah mendjadi
tjahajaku.
9 Amarah Jahwe mesti kutanggung,
sebab terhadapNja aku telah berdosa,
sampai Ia menjelenggarakan perkaraku
dan memberikan hak kepadaku,
mengeluarkan daku menudju ketjahaja,
sehingga kedjudjuranNja kulihat.
10 Bila seteruku melihat, maka malu
akan menudungi dia jang berkata
kepadaku: "Dimanakah Jahwe,
Allahmu?" Mataku akan me-nonton2
dia: kini ia mendjadi padang terindjak,
laksana lumpur didjalan.
11 (Inilah) hari untuk membangun
kembali pagar2 tembokmu, inilah hari
pindahnja perbatasanmu;
12 inilah hari orang akan datang
kepadamu, mulai dari Asjur sampai ke
Mesir, dari Tyrus sampai ke Sungai, dari
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laut sampai ke laut. dari gunung sampai
kegunung.
13 Bumi mendjadi suatu kelengangan
karena penduduknja, akibat buah
perbuatan2 mereka.
14 Gembalakanlah umatMu dengan
tongkatMu, kawanan bagian pusakaMu,
jang diam terpentjil dihutan, di-tengah2
tanaman; buatlah mereka merumput
di Basjan dan Gile'ad, seperti didjaman
dahulu.
15 Seperti didjaman keluarMu dari Mesir,
buatlah kami melihat mukdjidjat2.
16 Kaum kafir akan melihatnja dengan
ber-malu2 kendati perkasaan mereka;
tangan ditaruhnja pada mulut dan
telinganja mendjadi tuli.
17 Mereka akan mendjilat debu seperti
ular, laksana ular tanah; Gemetar
mereka keluar dari kubu2nja kepada
Jahwe, Allah kita, terkedjut dan
ketakutan kepadaMu.
18 Siapakah adalah Allah seperti
Engkau, jang menghapus kesalahan,
jang melalui pelanggaran dari jang
tersisa dari bagian pusakaNja, jang tidak
selalu mengukuhi murkaNja, melainkan
berkenan akan belaskasihan?

Mikha 7.19–20
19 Ia
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akan sekali lagi merahimi
kita, mentjutji kesalahan kita serta
melemparkan kedalam tubir laut segala
dosa kita.
20 Engkau akan menundjukkan
kesetiaanMu kepada Jakub dan kepada
Ibrahim kerelaanMu, jang telah
Kaupersumpahkan kepada nenekmojang kami semendjak sediakala.

Nahum
1 Amanat

tentang Ninive. Kitab
penglihatan Nahum dari Elkosj.
2 Allah tjemburu dan pembalaslah
Jahwe, pembalaslah Jahwe, jang
empunja amarah! Jahwe membalas
dendam kepada para musuhNja, Ia
meradangkan seteru2Nja.
3 Jahwe sungguhpun lambat akan
murka, tetapi besarlah kekuatanNja.
Jahwe tidak membiarkan sesuatupun
terluput dari hukuman. Melalui badai
dan angin ributlah djalanNja, awan ialah
lebu jang diterbangkan kakiNja.
4 Laut dihardik dan dikeringkanNja,
semua sungai dibuatNja keringkelontang. Basjan dan Karmel melaju,
melajulah bunga2an Libanon.
5 Gunung-gemunung gementar
dihadapanNja, bukit2pun melebur, bumi
punah dihadapanNja, djagat dengan
segenap penghuninja.
6 GusarNja, siapakah dapat bertahan
terhadapnja, siapakah dapat melawan
pidjar-murkaNja? AmarahNja tertjurah

1

Nahum 1.7–13

2

laksana api, padas dirobohkan
dihadapanNja.
7 Baiklah Jahwe, perlindungan dikala
kesesakan. Ia mengenal orang jang
berlindung padaNja,
8 bila bandjir sebak. Tetapi Ia
membasmi jang durhaka kepadaNja,
dan para seteruNja dikedjar kegelapan.
9 Apakah jang kamu rantjangkan
terhadap Jahwe? Dialah jang membasmi,
kesesakan tak 'kan bangkit untuk kedua
kalinja!
10 Laksana semak-samun bersusuh
mereka ber-djalin2 tetapi dimakan habis
sepenuhnja laksana djerami kering.
11 Daripadamu keluarlah jang
merantjangkan jang durdjana lawan
Jahwe serta merentjanakan apa jang
merisau.
12 Demikianlah Jahwe bersabda:
"Sekalipun mereka sedjahtera dan
banjak, mereka disingkirkan dan lenjap.
Djika engkau telah Kurendahkan, maka
takkan Kurendahkan lagi.
13 Sekarang Kupatahkan gandarnja
jang menekan dikau, dan belenggumu
Ku-putus2kan".

Nahum 1.14–2.4
14 Jahwe

3

memerintah tentang dirimu:
"Namamu takkan diturunkan, dari kuil
dewatamu Kutumpas berhala dan patung
tuangan; kubur Kubuat bagimu, sebab
terkutuklah engkau.
15 (2-1) Lihatlah! Diatas gununggemunung berlarilah pewarta, jang
memperdengarkan: Selamat! Hai Juda,
rajakanlah perajaan2mu, lunasilah
nadar2mu! Sebab Belial takkan melintasi
dirimu lagi, seluruhnja tertumpas.
1 (2-2) Seorang perusak naik lawan
dikau: Kawallah benteng, awasilah
djalan, ikatlah pinggang, bulatkanlah
tenaga!
2 (2-3) Memang, Jahwe memulihkan
Jakub, keagungan Israil djuga, sebab
perampok2 telah merampoki serta
merusakkan ranting2nja.
3 (2-4) Perisai para pahlawannja dipulas
merah, orang2nja jang perkasa berbadju
merah-ungu. Laksana api oborlah
kereta2nja, pada hari ia mengikat
perang. Sudah berdjompaklah pasukan
berkuda,
4 (2-5) kereta2 berdetar di-djalan2,
bolak-balik dilapangan, seperti obor
kelihatannja.

2

Nahum 2.5–12
5 (2-6)

4

Dikerahkanlah pasukan
penggempur, mereka tersandung dalam
kentjangnja, ber-gegas2 menudju
ketembok, geladak pelindung sudah
dipasang.
6 (2-7) Pintu-air segala sungai terbuka,
maka istana bergontjang.
7 (2-8) Ratunja diangkut serta dibuang,
mengeranglah sahaja2nja seperti burung
merpati, dan menepuk dada.
8 (2-9) Ninive laksana kolam berair, jang
airnja merembes keluar Berhentilah,
berhentilah!, tetapi seorangpun tidak
menoleh.
9 (2-10) Rampaslah perak, rampaslah
emas! Peralatan tak ada habis2nja,
banjaklah harta-bendanja.
10 (2-11) Kesunjian, kelengangan dan
pembasmian! Hati luluh, lutut ongahangih, ketar disegala pinggangnja,
berpidjarlah muka sekalian orang.
11 (2-12) Dimanakah gerangan
djerumun singa2 itu, gua anak2 singa
itu? Bila singa pergi, maka singa
betina disana serta anak2 singa, tanpa
digentarkan siapapun djua.
12 (2-13) Singa men-tjabik2 bagi
anak2nja, mentjekik untuk betina2nja,

Nahum 2.13–3.5

5

ia mengisi gua2nja penuh dengan
mangsa, dan djerumun dengan buruan.
13 (2-14) Lihatlah, Aku mendatangi
engkau, itulah firman Jahwe Balatentara;
kereta2mu Kutunu djadi asap, anak2mu
akan dimakan pedang. Dari bumi
akan Kutumpas mangsamu, takkan
kedengaranlah lagi suara para
pesuruhmu.
1 Tjelakalah kota berdarah,
serba bohong seluruhnja, penuh
perampasan, mangsa tiada habis2nja.
2 Tjambuk berdetus, dengarlah, detar
djentera, kuda2 mentjongkelang,
kereta2 membanting.
3 Penunggang mendorong, pedang2
gemerlapan, tombak2 berkilat, berbanjak2 jang terluka, berlipatganda
majatnja, bangkai tiada habis2nja, orang
tersandung pada bangkainja!
4 Itulah karena banjak djinah si pelatjur,
si tjantik adjaib, si tukang hobatan, jang
mendjerat bangsa2 dalam djinahnja dan
kaum2 dalam hobatannja.
5 Lihatlah, Aku mendatangi engkau,
- itulah firman Jahwe Balatentara Kusingkapkan kelim pakaianmu sampai
kemuka, Kuperlihatkan kepada bangsa2

3

Nahum 3.6–12

6

ketelandjanganmu, dan malumu kepada
keradjaan2.
6 Kulemparkan kenadjisan keatasmu,
engkau Kubuat djadi nista dan tontonan.
7 Maka siapa djua melihat engkau, akan
lari dari depanmu seraja berkata: 'Ninive
sudah dibasmi!' Siapa gerangan akan
berta'ziah padanja, dimana gerangan
akan kutjari penghibur baginja?
8 Lebih baikkah engkau dari No-Amon,
jang bersemajam ditepi sungai, jang
bentengnja ialah laut dan temboknjalah
air?
9 Kusjlah kekuatannja bersama Mesir:
tiada hingganja. Put dan orang2 Libia
mendjadi balabantuannja.
10 Iapun mesti pergi kepembuangan,
masuk tawanan; baji2njapun
dihantjurkan dipersimpangan sekalian
djalan. Atas bangsawannja dibuang undi,
segala pembesarnja diikat belenggu.
11 Engkaupun akan minum sampai
mabuk dan termandam; engkaupun
akan mentjari tempat bersembunji
terhadap seteru!
12 Segala bentengmu adalah pohon
ara belaka dengan buah jang masak
sebelum waktunja, bila di-gojak2,

Nahum 3.13–18

7

djatuhlah semua kedalam mulut orang
jang hendak memakannja.
13 Lihatlah rakjatmu, ditengahmu
hanja perempuan sadja! Bagi seterumu
terbuka lebar2 pintu2 gerbang negerimu,
palang2 pintumu telah dimakan habis
oleh api!
14 Timbalah air untuk pengepungan,
kukuhkanlah bentengmu, berdjalanlah
dalam lumpur, indjak2lah tanah liat,
peganglah tjetakan ubin!
15 Disanalah api akan makan engkau
habis, engkau akan ditumpas pedang.
Sekalipun engkau berbanjak seperti
walang, berbanjak laksana belalang;
16 sekalipun engkau membanjakkan
tukang kelontong lebih dari bintang
dilangit,
17 kawalmu seperti belalang,
pendjabat2mu laksana kawanan
jang bersarang didinding pada hari
dingin, tetapi bila matahari terbit, maka
walang menanggalkan kepompongnja,
lalu terbang dan lenjap dengan tidak
diketahui kemana!
18 Gembala2mu mengantuk, hai
radja Asjur, pasukan penggempurmu
tertidur, rakjatmu bertjerai-berai

Nahum 3.19

8

dipegunungan, tidak seorangpun dapat
menghimpunkannja.
19 Tiada keentengan bagi
keruntuhanmu, tiada tersembuhkan
lukamu. Semua jang mendengar kabar
tentang dirimu bertepuk tangan atasmu.
Sebab atas siapa tidak berlalukah
kedurdjanaanmu jang tetap?

Habakuk
1 Amanat

1 Habakuk.
2 Sampai

jang direnungi nabi

bilamana, ja Jahwe, aku
berseru dengan tidak Kaudengarkan,
mesti mendjerit kepadaMu: 'Kelaliman',
tanpa Kauselamatkan?
3 Mengapa Kauperlihatkan jang
djahat kepadaku, dan Kau-lihat2 sadja
kepajahan? Tampaklah didepanku
pembasmian dan kelaliman melulu,
persengketaan dan pertengkaran
bersimaharadjalela!
4 Karena itulah Taurat kehilangan
kuatnja, tidak pernah lagi hukum
muntjul; sebab si djahat mengepung si
djudjur, maka hukum bengkoklah jang
muntjul!
5 Lihatlah di-tengah2 bangsa2,
pandanglah, hendaklah ter-tjengang2
dan ke-heran2an! Sebab dimasamu
dikerdjakan suatu pekerdjaan jang
gagah, jang kiranja tak akan kaupertjajai
bila itu ditjeritakan!

Habakuk 1.6–12
6 Sebab

2

lihatlah, Aku membangkitkan
orang2 Chaldai, bangsa jang garang dan
ganas, jang melintasi keluasan negeri
untuk memiliki kediaman2 jang bukan
miliknja.
7 Dahsjat dan menakutkanlah ia,
dari dirinja keluarlah hukum dan
keagungannja!
8 Kuda2nja lebih tjepat dari harimau
buluh, lebih buas dari zib dipetang hari;
penunggang2 kudanja menghentam,
dari djauh datanglah penunggang2nja,
mereka terbang seperti burung nazar,
jang bergegas menudju kemangsa.
9 Semua datang untuk perkosa,
dahsjatlah dihadapannja, laksana pasir
tawanan dikumpulkannja.
10 Dia itu mengedjeki radja2, para
penguasa mendjadi tertawaan baginja,
setiap benteng ditertawakannja, sebab
ia menimbun tanah, lalu merebutnja.
11 Kemudian angin itu berlalu dan
menerus. Bersalahlah jang (membuat)
kekuatannja djadi dewanja!
12 Bukankah Engkau, Jahwe sudah
sedjak sediakala, Allahku, Sang Kudus!
Tak dapat matilah Engkau! Jahwe,
telah Kauuntukkan dia untuk hukuman,

Habakuk 1.13–2.1

3

Engkau, Padas, telah menundjuknja
akan siksaan.
13 MataMu teramat tahir untuk
melihat jang durdjana, tidak dapatlah
Kaupandang kepajahan. Mengapa
Kaupandang kaum tjedera, diam sadja,
pabila si djahat menelan jang lebih
djudjur daripadanja?
14 Engkau membuat manusia laksana
ikan dilaut, seperti binatang melata jang
tidak bertuan!
15 Ia memantjing mereka semua
dengan kail, menjeret mereka dengan
pukat serta mengumpulkannja dengan
pajang, makanja bersukatjitalah ia dan
bersorak!
16 Maka itu kurban dipersembahkannja
kepada pukatnja, dupa dibakarnja
didepan pajangnja. Sebab berkat
semuanja itu lemaklah bagiannja dan
ber-limpah2 makanannja.
17 Bolehkah ia terus sadja
mengosongkan isi pukatnja, membunuh
bangsa2 tanpa kasihan?
1 Aku hendak berdiri ditempat
pendjagaanku, hendak bertahan
diatas dewala; aku hendak mengawasi
untuk melihat apa jang akan disabdakan
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Habakuk 2.2–6

4

Jahwe kepadaku, apa jang hendak
dibalasNja atas keberatanku.
2 Maka Jahwe angkat bitjara dengan
bersabda: ,,Tulislah penglihatan ini,
ukirlah dibatu tulis, supaja dengan
lantjar dapat dibatja.
3 Sebab penglihatan ini masih ada
djangkanja; tetapi sudah mendekati
achirnja tanpa membohong. Sekiranja
berajal, tunggu sadjalah, sebab pastilah
sampainja, takkan berlambat!
4 Sungguh, akan rebah jang djiwanja
tidaklah lurus, tetapi berkat setianja,
akan hidup si djudjur!
5 Sungguh, kekajaan mentjedera!
Biadablah orangnja, jang tidak kagum,
jang laksana pratala mengangakan
tenggoroknja, dan jang tak kenjang2nja
bagaikan si maut; jang mengumpulkan
bagi dirinja sekalian bangsa serta
menghimpunkan segenap kaum.
6 Tidakkah semua akan membawakan
amsal tentangnja, kias dan pantun
atasnja? Katanja: Tjelakalah orang, jang
menimbun barang jang bukan miliknja sampai bilamana? - dan jang memberati
dirinja dengan tjagaran.

Habakuk 2.7–13
7 Tidakkah

5

penagih2mu akan bangkit
dengan tiba2, dan bangun jang
mendjerakan dikau? Engkau mendjadi
rampasannja!
8 Karena engkau telah mendjarahi
bangsa jang banjak, maka engkau
didjarahi sekalian kaum jang lain, karena
darah manusia dan perkosaan negeri,
kota dan segala penduduknja!
9 Tjelakalah orang jang mengedjar
keuntungan takadil bagi wangsanja,
hendak membuat sarangnja diketinggian
dan berlepas dari genggaman bentjana!
10 Malulah jang kaurentjanakan bagi
wangsa sendiri dengan memantjung
kaum jang banjak, dan engkau berdosa
terhadap djiwa sendiri.
11 Sebab batu berseru dari dinding, dan
sekarang mendjawab dari perkajuan.
12 Tjelakalah orang, jang membangun
kota dalam darah, dan mendirikan negeri
atas kedjahatan.
13 Tidakkah ini datang dari Jahwe
Balatentara, bahwa bangsa2 ber-pajah2
untuk api, dan kaum2 meletihkan diri
bagi jang sia2?

Habakuk 2.14–19
14 Sebab

6

bumi akan penuh dengan
pengetahuan akan kemuliaan Jahwe,
seperti air menutupi dasar laut.
15 Tjelakalah orang, jang memberi
sesamanja minum dari bokor beratjun,
sampai memabukkan mereka, untuk
memandang ketelandjangannja.
16 Engkau telah kekenjangan
dengan nista daripada dengan
kemuliaan. Minumlah sendiri djuga
dan pertundjukkanlah kulupmu!
Piala tangankanan Jahwe berkeliling
di-tengah2mu, dan malu menutupi
kemuliaanmu.
17 Sebab kelaliman terhadap Libanon
akan menudungi dirimu, engkau akan
ditjemaskan pembasmian hewan, karena
darah manusia dan perkosaan negeri,
kota dan segala penduduknja.
18 Apa gerangan gunanja berhala, maka
pembentuknja memahatnja, patung
tuangan, guru dusta belaka, sampai
pembentuknja pertjaja padanja dan
membuat dewata jang bisu?
19 Tjelakalah orang, jang berkata
kepada sepotong kaju: 'Bangunlah!',
kepada batu jang diam: 'Djagalah!'
- dan itukah jang harus mengadjar?

Habakuk 2.20–3.6

7

- Sungguhpun bersalut emas dan
perak, tetapi se-kali2 tiada semangat
didalamnja!
20 Tetapi Jahwe ada didalam baitNja
jang sutji, biarlah seluruh bumi diam
dihadapanNja!
1 Doa, nabi Habakuk. Dalam langgam
lagu2 ratap.
2 Jahwe, aku telah mendengar apa jang
Kauperdengarkan, telah kulihat, Jahwe,
pekerdjaanMu jang gagah. Hidupkanlah
itu dalam peredaran tahun2, dalam
peredaran tahun2 beritahukanlah, dalam
berang ingatlah akan kerahiman!
3 Allah datang dari Teman, Sang
Kudus dari gunung Paran, Selah langit
ditudungi seriNja, dan bumi penuh
dengan pudjianNja.
4 KilatNja seperti tjahaja adanja,
sinar keluar dari tanganNja, disana
berselubunglah kekuatanNja.
5 DihadapanNja sampar berdjalan,
demam mengikuti djedjak2Nja.
6 Berdirilah Ia, maka bumi
digontjangkanNja, Ia menoleh, maka
bangsa2 digemparkanNja. Gunung2
abadi dihantjurkan, bungkuklah bukit2
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Habakuk 3.7–13

8

kekal, jang mendjadi djalan bagiNja dari
sediakala.
7 Kemah2 Kusjan kulihat tertimpa
oleh kekedjutan, tenda2 negeri Midian
gemetar.
8 Adakah sungai digusari Jahwe ataukah
sungai2 jang Kaumurkai ataupun
Kauberangi lautan, pabila kuda2Mu
Kautunggangi dan Kaukendarai kereta2
kemenanganMu?
9 Kaubuka sarung busurMu, anak2
panah Kaudjampi. Selah Bumi Kaubelah
dengan sungai;
10 melihat Dikau gunung2
gentar, hudjan lebat liwat, tubir
memperdengarkan suaranja.
11 mentari, bulan menetap ditempat
kediamannja. Karena terang
anakpanahMu mereka berlari, akibat
kilatan mata petir tombakMu.
12 Dengan gusarMu Engkau berlangkah
dibumi, bangsa2 Kau-indjak2 dalam
murkaMu.
13 Keluarlah Engkau untuk
menjelamatkan umatMu, guna
menjelamatkan orang jang Kauurapi.
Kauhantjurkan bubungan rumah si

Habakuk 3.14–19

9

djahat, sampai kepadas alas2nja
Kausingkapkan. Selah
14 Dengan anakpanahMu Kautembusi
kepala penunggang2nja, jang menjerbu
untuk mentjerai-beraikan daku, dengan
bersukaria se-akan2 melulur se
hina-dina dalam persembunjian2nja.
15 Dengan kuda2Mu Kau djalani laut,
lumpur air jang banjak.
16 Telah kudengar dan batinku gemetar,
karena derunja bibirku bergentar; bubuk
memasuki tulang2ku, dan langkah2ku
ber-tatih2 dibawah. Dengan tenang
kunantikan hari kesesakan, jang timbul
lawan bangsa jang merampoki kami.
17 Walau pohon ara tidak bertunas,
dan tiada hasil pada pokok anggur;
walau perolehan zaitun menipu, dan
perladangan tidak memberi makanan;
walau domba2 menghilang dari kandang,
dan tiada sapi ditempat berpagar,
18 tetapi aku bersukaria dalam
Jahwe, dan bersorak-sorai dalam Allah
penjelamatku.
19 Tuhan Jahwelah kekuatanku, kakiku
dibuatnja laksana kaki rusa betina,
diatas ketinggian dibimbingNja aku.
Untuk pemimpin: Alat2 berdawai.

Zefanya
1 Sabda

Jahwe, jang disampaikan
kepada Sefanja bin Kusji bin
Gedalja bin Amarja bin Hizkia, didjaman
Josjijahu, putera Amon, radja Juda.
2 Semuanja akan Kulenjapkan sama
sekali dari muka tanah, - itulah firman
Jahwe 3 manusia dan hewan Kulenjapkan,
Kulenjapkan unggas diudara dan ikan
dilaut; - apa jang membuat para
pendjahat ber-tatih2!- Kutumpas
manusia dari muka tanah, - itulah firman
Jahwe. 4 Lawan Juda Kuatjukan tanganKu,
lawan penduduk Jerusjalem semua; Dari
tempat ini Kutumpas sisa Ba'al serta
nama para imam gandungannja; mereka
jang bersembah-sudjud disotoh kepada
balatentara langit;
5 mereka jang bersembah-sudjud
kepada Jahwe dan djuga bersumpah
demi Milkom;

1

Zefanya 1.6–12
6 mereka

2

jang murtad dari Jahwe,
jang tidak mentjari Jahwe, tidak
menghiraukanNja.
7 Keheningan dihadapan Tuhan Jahwe,
sebab dekatkah sudah hari Jahwe!
Kurban telah disediakan Jahwe, Ia telah
menjutjikan para undanganNja.
8 Pada hari kurban Jahwe akan
terdjadilah: Aku membalas para
pemimpin, para pangeran dan semua
jang mengenakan pakaian jang asing
9 Aku akan membalas pada hari itu
semua jang memidjak puadai, jang
mengisi rumah tuannja dengan kelaliman
dan penipuan.
10 Pada hari itu akan terdjadilah, itulah
firman Jahwe: Suara mendjerit dari Pintu
Ikan, dengking dari Kota Baru, derak
jang hebat dari bukit2.
11 mengaduhlah, hai penduduk
Lesung, sebab kaum saudagar telah
diperdiamkan, tertumpaslah para
penimbang perak.
12 Pada masa itu akan terdjadilah:
Dengan pelita Kugeledah Jerusjalem
dan Aku membalas sekalian orang, jang
mengental diatas endapannja, dan jang
berkata dalam hatinja: ,Jahwe tidak

Zefanya 1.13–18

3

berbuat apa2, entah jang baik entah
jang djahat!'
13 maka harta-bendanja kerampokan,
rumah2 mereka kelengangan; djika
mereka membangun rumah, takkan
didiaminja, kalau mereka menanami
kebun anggur, mereka takkan minum
anggurnja!
14 Dekatlah sudah hari Jahwe jang
besar, dekat dan amat bergegas! Aduh,
teriak jang pedih dari hari Jahwe: maka
bertempiklah Si Pahlawan.
15 Hari beranglah harinja, hari
kesesakan dan kehimpitan, hari
kemusnahan dan sunji-sepi, hari
kegelapan dan silam, hari berawan dan
kelabu,
16 hari tiupan tanduk dan pekik
perdjuangan, lawan kota2 berbenteng
dan mertju pendjuru jang tinggi.
17 Aku menjesakkan manusia, sehingga
mereka berdjalan seperti si buta, - sebab
mereka telah berdosa terhadap Jahwe
- darahnja tertjurahkan laksana debu,
tubuh mereka bagaikan kotoran.
18 Tiada perak atau emasnja mampu
melepaskan mereka pada hari
keberangan Jahwe; oleh api tjemburuNja

Zefanya 2.1–6

4

seluruh bumi habis dimakan, sebab
pembasmian, malah kemusnahan
dilaksanakanNja pada penduduk bumi.
1 Berhimpunlah dan bertimbunlah,
hai bangsa jang tak kenal malu,
2 sebelum kamu dihalaukan laksana
sekam jang dalam satu hari terbang;
sebelum datang atas dirimu pidjar murka
Jahwe; sebelum datang atas dirimu hari
murka Jahwe!
3 Tjarilah Jahwe, kamu sekalian, jang
hina-dina dinegeri, jang melaksanakan
hukum2Nja; tjarilah kedjudjuran, tjarilah
kedinaan, mungkinlah kamu terlindung
pada hari murka Jahwe.
4 Betul, 'Aza mendjadi tempat azab,
Asjkalon tempat kekalutan, Asjdod
di-kedjar2 ditengah hari, 'Ekron ditjabut
akarnja.
5 Tjelakalah penduduk pantai
laut, bangsa dari Keret! Sabda
Jahwe mengenai dirimu: ,,Aku akan
merendahkan dikau, negeri Felesjet,
Kubinasakan dikau ,sampai tiada
penduduk;
6 engkau akan mendjadi tempat
penggembalaan, padang rumput bagi

2

Zefanya 2.7–11

5

para gembala dan tempat berpagarkan
tembok bagi domba.
7 Pantai itu akan mendjadi milik
untuk sisa keluarga Juda. Mereka
akan merumput disana dan dipetang
hari mengaso di-rumah2 Asjkalon,
sebab mereka akan dikundjungi
Allahnja, Jahwe, dan nasib mereka
dipulihkanNja."
8 Telah Kudengar penghinaan Moab
dan fitnah bani 'Amon, ketika mereka
menghina umatKu, dan membesarkan
diri karena djadjahannja.
9 Makanja, demi Aku ini hidup, - itulah
firman Jahwe Balatentara, Allah Israil Moab akan mendjadi seperti Sodom, bani
'Amon seperti Gomora: daerah djerudju,
telaga garam, padang lengang untuk
se-lama2nja. Mereka akan dirampasi
sisa umatKu, sisa bangsaKu mewarisinja.
10 Inilah akan ganti kesombongan
mereka, karena mereka menghina dan
omong besar terhadap umat Jahwe
Balatentara.
11 Jahwe akan menakutkan mereka
,pabila Ia sudah melenjapkan segala
dewa di bumi. Maka mereka akan
bersembah-sudjud kepadaNja, masing2
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dari tempattinggalnja sendiri, jaitu
sekalian pulau bangsa2.
12 Kamu pula, hai orang2 Kusj: Mereka
akan ditembusi pedangKu!
13 Ia mengatjukan tanganNja lawan
utara dan membinasakan Asjur; Ninive
dibuatNja mendjadi padang lengang,
kersang seperti gurun.
14 Ditengahnja kawanan2 mengaso,
segala binatang jang hidup berkelompok;
burung hantu dan burung djampuk
bermalam diatas mal2nja; burung
pungguk mengerik didjendela, burung
gagak menggaok diambang pintunja. Sebab lapis dari kaju aras sudah diruntas
15 Itukah kota jang ria-riuh, jang
tinggal dengan aman-sentosa, jang
berkata dalam hatinja: 'Itulah Aku,
tidaklah lain!'? Bagaimana itu telah
mendjadi kedahsjatan, tempat berbaring
margasatwa! Siapa sadja jang liwat
disitu, bersuit dan menggerakkan
tangannja!
1 Tjelakalah si pendurhaka, si nadjis,
kota pemeras itu!
2 Peringatan tidak didengarnja,
nasehatpun tidak diterima; ia tidak

3
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pertjaja pada Jahwe, tidak mendekati
Allahnja.
3 Para pemimpin ditengahnja adalah
singa jang me-raung2; hakim2nja zib
dipetang hari, jang pagi hari tidak punja
suatu untuk dikunjah.
4 nabi2nja adalah petualang, orang jang
bukan orang kepertjajaan; para imamnja
mentjemarkan jang sutji, memperkosa
Taurat.
5 Tetapi di-tengah2nja Jahwe jang adil;
Ia tidak memperbuat jang lalim; setiap
pagi Ia menetapkan hukum2Nja, dinihari
Iapun hadir. - Si lalim tidak tahu malu 6 Aku telah menumpas bangsa2,
robohlah mertju pendjurunja, djalan2
mereka Kupersunjikan, tiada seorangpun
liwat disitu; kota2nja telah mendjadi
reruntuhan, tanpa manusia, tanpa
penduduk.
7 KataKu: "Asal engkau takut kepada
Ku dan menerima nasehat, dari depan
matanja takkan lenjaplah segala apa jang
telah Kutugaskan kepadaNja." Tetapi
mereka terus-menerus memburukkan
segala perbuatannja.
8 Makanja, tunggu Aku sadja, - itulah
firman Jahwe - sampai Aku bangkit
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sebagai pendakwa! Sebab Aku telah
berkeputusan untuk mengumpulkan
bangsa2 dan menghimpun keradjaan2
untuk mentjurahkan gusarKu atas
mereka, segenap pidjar murkaKu. Sebab
oleh api tjemburuKu seluruh bumi
dimakan habis!
9 Betul Aku telah mengubah bahasa
sekalian kaum djadi sutji, agar mereka
semua menjebut nama Jahwe dan
bahu-membahu berbakti kepadaNja.
10 Dari seberang sungai2 Kusj,
para pemohonKu menghantarkan
persembahanKu.
11 Pada hari itu engkau tak usah malu2
lagi atas segala perbuatanmu, dengan
mana engkau berdjahat terhadapKu,
sebab Akan kudjauhkan dari tengah2mu
jang ria-riuh kesombongan; dan engkau
tidak akan angkuh lagi diatas gunungKu
jang sutji.
12 Kusisakan di-tengah2mu suatu kaum
jang hina dan dina, jang berlindung pada
nama Jahwe:
13 jaitu sisa Israil. Mereka tidak akan
berbuat lalim lagi, tidak mengatakan
jang bohong; dimulut mereka takkan
terdapat lidah penipu; sebab mereka
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merumput dan mengaso, tanpa
digentarkan siapapun djua.
14 Bersorak-sorailah, hai puteri Sion,
bersorak-gembiralah, hai Israil; dengan
segenap hati bersukarialah, hai puteri
Jerusjalem.
15 Jahwe telah mendjauhkan
keputusanNja tentang dirimu,
melenjapkan seterumu. Radja Israil,
Jahwe, di-tengah2mu, bentjana tak usah
kautakuti.
16 Pada hari itu, akan dikatakan kepada
Jerusjalem: "Djanganlah takut, hai Sion,
djangan tawarlah hatimu.
17 Jahwe, Allahmu, ada di-tengah2mu,
sebagai Pahlawan penjelamat. Ia akan
bersuka-ria atasmu serta membaharui
kasihNja; dengan bersorak-sorai Ia
berpekik atasmu,
18 seperti pada hari2 raya." Kini
Kulenjapkan daripadamu orang2 jang
membawa penghinaan kepadamu.
19 Lihatlah perlakuanKu terhadap
segala penindasmu. Pada masa itu, Aku
akan menjelamatkan jang timpang,
menghimpun jang tertjerai-berai.
Kubawa mereka kepada pudjian dan

Zefanya 3.20
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kemasjhuran diseluruh bumi, bila
Kupulihkan nasibnja.
20 Pada masa (itu), kamu akan
Kuhimpun. Malah Aku membuat kamu
mendjadi kemasjhuran dan pudjian
diantara sekalian kaum dibumi, pabila
Aku didepan matamu memulihkan
nasibmu, itulah firman Jahwe.

Hagai
1 Dalam

tahun kedua radja Darios,
dalam bulan keenam dan pada
tanggal satu bulan itu, disampaikanlah
sabda Jahwe dengan pengantaraan nabi
Hagai kepada Zerubabel bin Sjealtiel,
adipati Juda, dan kepada imam-agung
Jesjua' bin Josadak.
2 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Kata bangsa ini: Kini
belumlah sampai saatnja untuk
membangun rumah Jahwe."
3 Tetapi sabda Jahwe disampaikan
dengan pengantaraan nabi Hagai:
4 "Sudahkah sekarang ini saatnja bagi
kamu sendiri untuk diam di-rumah2
setjara terhormat, sedangkan Rumah ini
tetap hantjur?
5 Nah sekarang, - demikianlah sabda
Jahwe Balatentara - perhatikanlah baik2
pengalamanmu!
6 Banjaklah jang telah kamu taburkan,
tetapi sedikitlah perolehannja. Kamu
telah makan, tetapi tidak sampai
mendjadi kenjang. Kamu telah minum,

1
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tetapi tidak sampai dipuaskan. Kamu
telah berpakaian, tetapi tidak sampai
dihangatkan. Orang upahan menerima
upahnja dalam pundi2 jang ber-lubang2!
7 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Perhatikanlah baik2
pengalamanmu!
8 Naiklah kepegunungan untuk
mendatangkan kaju, bangunlah Rumah
ini. Aku akan berkenan padanja
serta dipermuliakan didalamnja," demikianlah sabda Jahwe 9 Banjaklah jang telah kamu harapkan,
tetapi sedikitlah djadinja! Djika kamu
menghantar (sesuatu) ke Rumah
ini, maka Kuembuskan itu! Mengapa
gerangan? - itulah firman Jahwe
Balatentara. Karena RumahKu masih
tetap hantjur sadja, sedangkan kamu
masing2 sibuk dengan rumahnja sendiri!
10 Karena itulah langit menahan hudjan
turun diatasmu dan bumipun menahan
hasilnja!
11 Maka Kupanggilkan kekeringan atas
negeri dan gunung-gemunung, atas
gandum, air anggur dan minjak, atas
(segala apa) jang ditumbuhkan tanah,
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atas manusia dan hewan dan atas segala
pekerdjaan tangan!"
12 Zerubabel bin Sjealtiel dan imamagung Jesjua' bin Josadak ber-sama2
dengan seluruh rakjat jang tersisa
mendengarkan suara Jahwe, Allah
mereka, dan perkataan nabi Hagai,
sebagaimana ia diutus Jahwe kepada
mereka. Dan rakjat merasa takut
terhadap Jahwe.
13 Lalu berkatalah Hagai, utusan Jahwe,
menurut suruhan Jahwe kepada rakjat:
"Aku beserta dengan kamu" - itulah
firman Jahwe 14 Maka Jahwe menggerakkan budi
Zerubabel bin Sjealtiel, adipati Juda,
budi imam-agung Jesjua' bin Josadak
dan djuga budi seluruh rakjat jang
tersisa itu, sehingga mereka pergi
melaksanakan pekerdjaan pada rumah
Jahwe Balatentara, Allah mereka.
15 Adapun harinja ialah: tanggal dua
puluh empat bulan keenam. (2-1) Dalam
tahun kedua radja Darios
1 dalam bulan ketudjuh
disampaikanlah sabda Jahwe
ini dengan pengantaraan nabi Hagai:

2

Hagai 2.2–7
2 "Katakanlah
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kepada Zerubabel bin
Sjealtiel, adipati Juda, dan kepada
imam-agung Jesjua' bin Josadak dan
kepada (seluruh) rakjat jang tersisa:
3 Siapakah dari antara kamu jang masih
tersisa itu, telah melihat Rumah ini
dalam kemuliaannja jang semula? Dan
bagaimana gerangan kamu melihatnja
sekarang ini? Tidakkah itu seperti bukan
apa2 dalam pandanganmu?
4 Namun demikian tetapkanlah hati,
hai Zerubabel, - itulah firman Jahwe
-; tetapkanlah hati, hai imam-agung
Jesjua' bin Josadek; tetapkanlah hati,
kamu, seluruh kaum negeri! - itulah
firman Jahwe. Kerdjakanlah terus, sebab
Aku beserta dengan kamu, -itulah firman
Jahwe Balatentara -,
5 sesuai dengan djandji jang telah
Kuikat dengan kamu, waktu kamu keluar
dari Mesir, dan rohKupun bersemajam
di-tengah2 kamu; djanganlah takut!
6 Sebab demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Masih sedjurus lagi, maka
Aku akan menggemparkan langit dan
bumi, laut dan daratan.
7 Maka Aku akan menggemparkan
segala bangsa, sehingga harta-benda
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segala bangsa datang kemari dan
Aku akan memenuhkan Rumah ini
dengan kemuliaan! - itulah firman Jahwe
Balatentara.
8 KepunjaanKulah perak itu dan
kepunjaanKulah emas itu! - itulah firman
Jahwe Balatentara 9 Besarlah kelak kemuliaan Rumah ini
melebihi jang semula, - itulah sabda
Jahwe Balatentara. Ditempat ini akan
Kuanugerahkan selamat, - itulah firman
Jahwe Balatentara!
10 Pada tanggal duapuluh empat bulan
kesembilan,dalam tahun kedua radja
Darios, sabda Jahwe disampaikan
kepada nabi Hagai.
11 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Mintalah kepada para imam
fatwa dalam hal berikut ini:
12 Djika seseorang membawa dalam
puntja pakaiannja daging sutji dan
dengan puntja itu ia lalu menjentuh
roti, masakan, anggur, minjak atau
makanan apapun sadja, adakah itu lalu
mendjadi sutji djuga?" Djawab para
imam: "Tidak!"
13 Hagai berkata pula: "Djika seseorang
jang nadjis karena (menjentuh) majat,
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menjentuh kesemuanja itu, adakah itu
lalu mendjadi nadjis djuga?" Djawab
para imam: "Nadjislah itu!"
14 Lalu Hagai angkat bitjara dengan
berkata: "Demikianlah halnja dengan
kamu ini! Demikianlah halnja dengan
bangsa ini dihadapanKu - itulah firman
Jahwe. Demikianpun halnja dengan
segala pekerdjaan tangan mereka dan
dengan apa jang dikurbankan mereka:
nadjis semua!
15 Nah sekarang, perhatikanlah baik2
tanggalnja, sekarang dan selandjutnja!
Sebelum orang meletakkan batu jang
satu diatas batu jang lain pada bait
Jahwe,
16 bagaimana keadaanmu ketika itu?
Djika orang datang ketumpukan gandum
(sebanjak) duapuluh (sukat), maka
hanja ada sepuluh; djika orang pergi
kepengindjakan anggur untuk mentjiduk
limapuluh (takaran) (dari dalam)
pasunja, maka hanja ada sepuluh.
17 Aku telah memukul kamu dengan
hama mentek dan hama putih, dan
segala pekerdjaan tanganmu dengan
hudjan beku, namun kamu tidak beserta
dengan Daku, - itulah firman Jahwe.

Hagai 2.18–23
18 Perhatikanlah
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baik2 tanggalnja,
sekarang dan selandjutnja, - sedjak
tanggal duapuluh empat bulan
kesembilan, sedjak hari dasar bait Jahwe
diletakkan - perhatikanlah baik2,
19 apa bibit masih djuga (surut)
dilumbung dan (apa) pokok anggur dan
pohon ara, pohon delima dan pohon
zaitun belum djuga berbuah. - Mulai
sekarang Aku akan memberkati!"
20 Sabda Jahwe disampaikan untuk
kedua kalinja kepada Hagai pada tanggal
duapuluh empat:
21 "Katakan kepada Zerubabel, adipati
Juda: Aku akan menggemparkan langit
dan bumi,
22 membalikkan tachta keradjaan dan
membinasakan kekuatan keradjaan2
kafir. Aku akan membalikkan kereta2
dengan penumpang2nja; kuda2 bersama2 dengan penunggangnja akan
djatuh binasa; orang (tewas) karena
pedang saudaranja!
23 Pada hari itu - itulah firman Jahwe
Balatentara -Aku mengambil engkau,
Zerubabel bin Sjealtiel, hambaKu - itulah
firman Jahwe - dan membuat engkau
djadi tjintjin meterai, sebab engkau

Hagai 2.23
telah Kupilih, - itulah firman Jahwe
Balatentara -!
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Zakaria
1 Dalam

bulan kedelapan, tahun
kedua radja Darios,sabda Jahwe ini
disampaikan kepada nabi Zakarja bin
Berekja bin 'Ido:
2 Jahwe murka sekali kepada nenekmojangmu,
3 Serukanlah kepada rakjat jang
tersisa ini dan katakanlah kepada
mereka: Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Berbaliklah kepadaKu, itulah firman Jahwe Balatentara - maka
Akupun akan berbalik kepadamu - itulah
firman Jahwe Balatentara 4 Djanganlah mendjadi seperti nenekmojangmu, kepada siapa nabi2 jang
lama telah menjerukan:Demikianlah
Jahwe Balatentara bersabda: Berbaliklah
dari tingkah-lakumu jang durdjana dan
dari perbuatan2mu jang durdjana! Tetapi
mereka tidak mendengarkan dan tidak
mengindahkan Jahwe - itulah firman
Jahwe.

1

Zakaria 1.5–9
5 Nenekmojangmu,

2

dimanakah mereka
itu? Dan para nabi, hidupkah mereka
selama2nja?
6 (1-6a) Bukankah sabdaKu dan
ketetapan2Ku, jang telah Kuperintahkan
kepada para nabi, hambaKu itu, telah
menjusul nenek-mojangmu? (1-6b)
lalu mereka berbalik dan berkata
:"Sebagaimana Jahwe Balatentara telah
merentjanakan untuk berbuat pada
kita setimpal dengan tingkah-laku dan
perbuatan2 kita, demikianpun Ia benar2
berbuat dengan kita."
7 Pada tanggal duapuluh empat bulan
kesebelas, jaitu bulan Sjebat, dalam
tahun kedua radja Darios, sabda Jahwe
disampaikan kepada nabi Zakarja bin
Berekja bin 'Ido.
8 Tadi malam aku mendapat suatu
penglihatan: Lihatlah: Seorang
orang menunggang kuda merah. Ia
berdiri diantara pohon2 murta ditubir.
Dibelakangnja ada kuda2 merah,
sawo-matang dan putih.
9 Aku bertanja: "Apakah itu, tuanku?"
Malaikat, jang berbitjara dengan
daku, berkata kepadaku: "Aku akan
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memperlihatkan kepadamu apa itu
adanja."
10 Orang jang berdiri diantara pohon2
murta itu mendjawab: "Itulah jang
diutus Jahwe untuk berkeliling dibumi."
11 Lalu kata (para penunggang kuda)
kepada malaekat Jahwe, jang berdiri
diantara pohon2 murta itu: "Kami telah
berkeliling dibumi. Lihatlah, seluruh
bumi berdiam diri dan bersentosa."
12 Maka malaekat Jahwe angkat bitjara:
"Jahwe Balatentara, sampai bilamana
Engkau enggan merahimi Jerusjalem
dan kota2 Juda, jang sudah tudjuh puluh
tahun lamanja Kaugusari itu?"
13 Jahwe lalu mendjawab dengan manis
kepada malaekat, jang berbitjara dengan
daku.
14 Maka kata malaekat, jang berbitjara
dengan daku: "Serukanlah: Demikianlah
Jahwe Balatentara bersabda: Aku ini
sangat mentjemburukan Jerusjalem dan
Sion
15 dan sangat murka sekali kepada
bangsa2 jang tidak bersusah itu. Sebab
sementara Aku hanja sedikit murka
sadja, bangsa2 itu menolong akan
bentjana.

Zakaria 1.16–21
16 Karena
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itulah Jahwe bersabda begini:
Aku berbalik lagi kepada Jerusjalem
dengan kerahiman. Disana rumahKu
akan dibangun kembali - itulah firman
Jahwe Balatentara - dan tali pengukur
akan dibentangkan atas Jerusjalem."
17 Serukanlah ini pula: "Demikianlah
Jahwe Balatentara bersabda: Masih
djuga kota2Ku akan meluap karena
jang baik, masih djuga Jahwe akan
menghibur Sion, masih djuga Ia akan
memilih Jerusjalem."
18 (2-1) Aku menengadahkan mataku
dan mendapat suatu penglihatan.
Lihatlah: Ada empat tanduk.
19 (2-2) Aku bertanja kepada malaekat,
jang berbitjara dengan daku: "Apakah
itu?" Sahutnja kepadaku: "Itulah
tanduk2, jang telah mentjerai-beraikan
Juda, Israil dan Jerusjalem."
20 (2-3) Kemudian Jahwe
memperlihatkan kepadaku empat
pandai besi.
21 (2-4) Aku bertanja: "Datang berbuat
apa mereka itu?" Sahutnja: "Itulah
keempat tanduk, jang telah mentjeraiberaikan Juda sedemikian rupa, hingga
tak seorangpun dapat mengangkat
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kepalanja lagi, tetapi mereka ini datang
untuk menggentarkan mereka, untuk
mentjampakkan bangsa2 jang telah
meninggikan tanduknja lawan negeri
Juda guna mentjerai-beraikannja.'
1 (2-5) Aku menengadahkan mataku
dan mendapat suatu penglihatan.
Lihatlah: Ada seorang dengan tali
pengukur ditangannja.
2 (2-6) Aku bertanja: Hendak pergi
kemana engkau? Sahutnja kepadaku:
Hendak mengukur Jerusjalem, untuk
melihat berapa pandjang dan lebarnja
itu.
3 (2-7) Maka tampillah malaekat, jang
berbitjara dengan daku, dan tampil pula
malaekat lain hendak menjongsong dia.
4 (2-8) Ia berkata kepadanja: "Lekas,
katakanlah kepada pemuda itu: Kota
terbukalah Jerusjalem hendaknja demi
untuk banjaknja manusia dan hewan
didalamnja.
5 (2-9) Aku sendiri - itulah firman Jahwe
- akan mendjadi baginja tembok berapi
sekeliling dan kemuliaan di-tengah2nja.
6 (2-10) Ajuh, ajuh! Larilah dari
negeri utara, - itulah firman Jahwe sebab kekeempat mata angin telah

2
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Kutjerai-beraikan kamu, - itulah firman
Jahwe 7 (2-11) Ajuh, Sion, lepaskan dirimu,
kau jang mendiami Babel.
8 (2-12) Sebab demikianlah Jahwe
Balatentara bersabda - dibelakang
kemuliaan Ia telah mengutus aku mengenai bangsa2 jang telah mendjarahi
kamu: - sebab siapa jang menjentuh
kamu, menjentuh bidji mataNja 9 (2-13) Lihatlah: Aku mengatjukan
tanganku lawan mereka, mereka akan
mendjadi djarahan budak2nja sendiri.
maka akan tahulah kamu, bahwa aku
telah diutus Jahwe Balatentara.
10 (2-14) Bersoraklah dan
bersukatjitalah, hai puteri Sion!
Sebab lihatlah, Aku datang untuk diam
di-tengah2mu. - itulah firman Jahwe
11 (2-15) Banjak bangsa akan
bergabung dengan Jahwe pada hari itu
dan mendjadi umatNja. Maka Aku akan
diam di-tengah2mu, dan akan tahulah
engkau, bahwa aku telah diutus Jahwe
Balatentara kepadamu.
12 (2-16) Jahwe akan memiliki Juda
sebagai bagianNja ditanah jang sutji,
dan Ia akan memilih Jerusjalem lagi.

Zakaria 2.13–3.5
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Diamlah, hai segala machluk,
dihadapan Jahwe,sebab Ia berangkat
dari kediamanNja jang sutji!
1 Ia lalu memperlihatkan kepadaku
imam-agung Jesjua', jang berdiri
didepan malaekat Jahwe, dengan setan
disebelah kanannja untuk menuduh dia.
2 Tetapi (malaekat) Jahwe berkata
kepada setan: "Semoga Jahwe
menghardik engkau, hai setan! Semoga
Jahwe, jang telah memilih Jerusjalem,
menghardik engkau! Bukankah dia itu
sebuah arang, jang disentak dari dalam
api?"
3 Adapun Jesjua' kotor pakaiannja,
ketika ia berdiri didepan malaekat itu.
4 (Malaekat itu) angkat bitjara dan
berkata kepada mereka jang berdiri
didepannja: "Tanggalkanlah pakaian
kotor itu daripadanja! "Dan kepada
Jesjua' sendiri ia berkata: "Lihatlah,
aku mengampuni kesalahanmu". Lalu
katanja: "Kenakanlah pakaian jang
bagus kepadanja
5 dan taruhlah serban jang tahir diatas
kepalanja!" Mereka lalu menaruh serban
tahir diatas kepalanja dan mengenakan
pakaian (jang bagus) kepadanja. -

3
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Sementara itu malaekat Jahwe tetap
berdiri 6 Lalu malaekat Jahwe memberikan
pernjataan ini kepada Jesjua':
7 "Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Djika engkau berdjalan
didjalanKu dan menepati kebaktian2Ku,
maka engkau boleh menghukumkan
rumahKu dan djuga mendjagai
pelataran2Ku. Akupun akan
memperbolehkan dikau masuk ditengah2 mereka, jang berdiri disini
ini!"
8 "Dengarlah, hai imam-agung Jesjua',
engkau dan rekan2mu, jang bersila
dihadapanmu -- sebab mereka itu
mendjadi tanda--: "Lihatlah, Aku hendak
mendatangkan AbdiKu, jakni Taruk itu.
9 Sebab lihatlah, batu jang telah
Kutaruh dihadapan Jesjua' - pada batu
jang satu itu ada tudjuh mata -, lihatlah
Aku mengukir suatu ukiran atasnja
- itulah firman Jahwe Balatentara -;
dalam satu hari itu djuga akan Kuhapus
kesalahan negeri ini!
10 Pada hari itu - itulah firman Jahwe
Balatentara - kamu akan mengundang
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satu sama lain dibawah pokok anggur
dan pohon ara."
1 Malaekat, jang berbitjara dengan
daku, datang lagi membangunkan
daku seperti orang jang dibangunkan
dari tidur,
2 lalu bertanja kepadaku: "Apakah
jang kaulihat?" Sahutku: "Aku melihat
dan lihatlah: Sebuah kandil, seluruhnja
dari emas, dengan simpanan minjak
diatasnja. Ada tudjuh pelita diatasnja
dan tiap2 pelita diatasnja itu ada tudjuh
tjuratnja.
3 Didekatnja ada dua pohon zaitun,
satu disebelah kanan dan satu disebelah
kirinja."
4 Lalu aku angkat bitjara dan bertanja
kepada malaekat jang berbitjara dengan
daku: Apakah itu, tuanku?"
5 Djawab malaekat, jang berbitjara
dengan daku: "Tidakkah kauketahui, apa
itu adanja?" Sahutku: "Tidak, tuanku."
6 (4-6a) Ia mendjawab kepadaku:
(4-6b) Beginilah sabda Jahwe mengenai
Zerubabel: "Bukannja dengan perkasaan
atau kekuatan, melainkan dengan
rohKulah itu, - itulah sabda Jahwe
Balatentara."

4
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gerangan engkau itu, hai
gunung besar? Meratalah dihadapan
Zerubabel! Ia akan merenggut batu
pokok sementara orang berpekik:
"Selamat, selamatlah dia!"
8 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
9 "Tangan Zerubabel telah mengalaskan
Rumah itu, tangannjapun akan
menjelesaikannja pula, maka akan
tahulah kamu, bahwa aku telah diutus
Jahwe Balatentara kepadamu!
10 Sebab siapa gerangan akan
menghina hari perkara2 ketjil? Orang
akan bersukatjita dengan melihat batu
pilihan itu ditangan Zerubabel." (4-10b)
"Ke-tudjuh2nja adalah mata Jahwe, jang
mengelilingi seluruh bumi."
11 Lalu aku angkat bitjara dan bertanja
lagi kepadanja: "Apakah kedua pohon
zaitun dikanan-kiri kandil itu?"
12 Aku mengulang: "Apakah kedua
dahan pohon zaitun, jang mengalirkan
minjak melalui kedua pembuluh emas
itu?"
13 Sahutnja kepadaku: "Tidakkah
kauketahui, apakah itu adanja?"
Sahutku: "Tidak, tuanku."
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lagi: "Itulah kedua orang
urapan jang berdiri didekat Tuhan
seluruh bumi."
1 Lagi2 aku menengadahkan mataku
dan mendapat suatu penglihatan:
Lihatlah: Ada buku gulungan terbang.
2 Ia bertanja kepadaku: "Apakah jang
kaulihat itu?" Sahutku: "Aku melihat
buku gulungan terbang, duapuluh
hasta pandjangnja dan sepuluh hasta
lebarnja."
3 Ia berkata kepadaku: "Itulah kutuk
jang meluas sampai keatas seluruh
negeri. Sebab setiap pentjuri akan
disapu bersih menurut apa jang tertera
disisi jang satu dan setiap orang jang
bersumpah (dusta demi namaKu) akan
disapu bersih menurut apa jang tertera
disisi jang lain.
4 Aku telah melepaskan dia - itulah
firman Jahwe Balatentara - ia akan
memasuki rumah si pentjuri dan rumah
orang, jang bersumpah dusta demi
namaKu; ia akan bermalam dirumahnja
dan membasminja dengan segala kasau
dan batunja."
5 Lalu tampillah malaekat, jang
berbitjara dengan daku, dan berkata

5
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kepadaku: "Tengadahkanlah kiranja
matamu dan lihatlah apa jang tampil
disana."
6 Aku bertanja: "Apakah itu?" Sahutnja:
"Adalah efa, jang tampil itu." Katanja
lagi: "Itulah kesalahan mereka diseluruh
negeri."
7 Lalu tutup timah hitam diangkat,
dan tampaklah ada seorang perempuan
didalam efa itu.
8 Maka katanja: "Itulah kedjahatan."
Lalu perempuan itu didorongnja kembali
kedalam efa itu.
9 Aku menengadahkan mataku dan
mendapat suatu penglihatan. Lihatlah:
Dua perempuan tampil dengan angin
bertiup di-sajap2nja - sajap2nja mirip
sajap2 burung bangau.
10 Maka aku bertanja kepada malaekat,
jang berbitjara dengan daku: "Dibawa
kemanakah efa itu oleh mereka?"
11 Sahutnja kepadaku: "Mereka hendak
membangun kuil baginja dinegeri
Sjine'ar dan menjediakan tempat
baginja; disanalah mereka akan
menempatkan efa itu diatas tjagak."
1 Lagi2 aku menengadahkan mataku
dan mendapat suatu penglihatan.

6
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Lihatlah: Empat kereta keluar dari
antara dua gunung, dan gunung itu dari
perunggu.
2 Didepan kereta jang pertama ada
kuda2 merah; didepan kereta jang
kedua ada kuda2 hitam;
3 didepan kereta jang ketiga ada kuda2
putih dan didepan kereta2 jang keempat
ada kuda2 belang jang kuat.
4 Maka aku angkat bitjara dan bertanja
kepada malaekat, jang berbitjara dengan
daku: "Apakah itu, tuanku?"
5 Djawab malaekat itu kepadaku:
"Mereka itu berangkat kekeempat mata
angin, setelah mereka berdiri didekat
Tuhan seluruh bumi."
6 Kuda2 merah berangkat kenegeri
timur; kuda2 hitam berangkat kenegeri
utara; kuda putih berangkat kenegeri
barat dan kuda2 belang berangkat
kenegeri selatan.
7 Dengan tangkas kuda2 itu madju dan
mentjatjau hendak mengelilingi bumi,
maka ia berkata: "Ajuh, kelilingilah
bumi!" Lalu mereka mengelilingi bumi.
8 Ia lalu memanggil aku dan berkata:
"Lihatlah mereka jang berangkat
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kenegeri utara itu, hendak menurunkan
rohKu dinegeri utara."
9 Sabda Jahwe ini disampaikan
kepadaku:
10 "Terimalah sumbangan kaum
buangan dari tangan Heldai, Tobia dan
Jeda'ja. Pergilah hari ini djuga masuk
kediaman Josjia bin Sefanja, semua jang
kembali dari Babel itu.
11 Terimalah disana perak dan emas dan
buatlah sebuah mahkota dan taruhlah
itu diatas kepala imam-agung Jesjua' bin
Josadak.
12 Lalu katakanlah kepadanja:
Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Inilah orangnja jang
bernama Taruk; ditempatnja bertaruklah
itu!'
13 Ia akan membangun kembali bait
Jahwe; ia akan berpakaian seri dan akan
duduk diatas tachtanja selaku penguasa.
Seorang imam akan ada disebelah
kanannja dan antara kedua2nja akan
ada kerukunan.
14 Dan mahkota itu akan tetap tinggal
pada Heldai Tobia dan Jeda'ja serta Bin
efanja, sebagai sumbangan bakti dan
kenang2an.
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dari djauh akan datang dan
ikut membangun bait Jahwe. Maka akan
tahulah kamu, bahwa aku telah diutus
Jahwe Balatentara kepadamu. Itu akan
terdjadi, djika kamu dengan sungguh2
mendengarkan suara Jahwe, Allahmu."
1 Dalam tahun keempat radja Darios
sabda Jahwe disampaikan kepada
Zakarja pada tanggal empat bulan
kesembilan, jakni bulan Kislew,
2 maka keluarga Elsareser mengutus
Regem-melek serta orang2nja untuk
mempermanis wadjah Jahwe
3 dengan pesan ini kepada para imam
dari rumah Jahwe Balatentara dan
kepada para nabi: "Haruskah aku
menangis djuga dalam bulan kelima dan
bertapa, seperti jang sudah kuperbuat
ber-tahun2 lamanja?"
4 Maka sabda Jahwe Balatentara ini
disampaikan kepadaku:
5 "Katakanlah kepada seluruh kaum
negeri ini dan para imam: Apabila kamu
telah berpuasa dan meratap tudjuhpuluh
tahun lamanja dalam bulan kelima
dan ketudjuh, adakah kamu itu kiranja
berpuasa untukKu?

7
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apabila kamu makan dan minum,
tidakkah kamu makan dan minum
sendiri?
7 Bukankah ini sabda, jang diserukan
Jahwe dengan perantaraan nabi2 jang
lama, ketika Jerusjalem masih didiami
dan tenteram, dan kota2 disekitarnja
serta Tanah Selatan dan Sjefala masih
didiami?
8 (Maka sabda Jahwe ini disampaikan
kepada Zakarja:)
9 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: Hakimilah dengan benar dan
berlakulah dengan rela dan kasihan,
masing2 terhadap saudaranja!
10 Djanganlah menindas djanda atau
jatim-piatu, perantau atau orang papa
dan djangan merantjangkan tjelaka satu
sama lain!
11 Tetapi mereka enggan
memperhatikannja dan menundjuk
pundak durhaka serta menebalkan
telinga mereka, untuk tidak mendengar.
12 Hati mereka dibuatnja seperti
batu amril, sehingga mereka tidak
mendengarkan pengadjaran dan sabda,
jang dikirim Jahwe Balatentara kepada
mereka dengan rohNja dan dengan
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perantaraan nabi2 jang lama. Lalu
djadilah murka jang hebat dari pihak
Jahwe Balatentara.
13 Seperti Aku telah berseru dan tidak
mereka dengar, maka merekapun akan
berseru dan tidak Kudengar, - itulah
firman Jahwe Balatentara.
14 Aku akan menerbangkan mereka
diantara semua bangsa, jang tidak
mereka kenal, sedemikian rupa hingga
negeri akan dilengangkan dibelakang
mereka; tak seorangpun pergi kesana
atau kembali dari sana. Demikianlah
negeri jang permai itu dibuat mereka
mendjadi tanah lengang!"
1 Maka disampaikan sabda Jahwe
Balatentara:
2 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Aku amat sangat
mentjemburukan Sion, dan amarah
besar Kutaruh karena dia."
3 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Aku kembali lagi ke Sion dan
hendak diam di-tengah2 Jerusjalem.
Jerusjalem akan disebut kota-setia,
gunung Jahwe Balatentara, gunung jang
sutji."

8
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Jahwe Balatentara
bersabda: "Aki dan nini duduk2 lagi
di-lapangan2 Jerusjalem, masing2
dengan tongkatnja ditangan, karena
djumlah hari2nja.
5 Dan lapangan2 kota penuh sesak
dengan putera dan puteri, jang
ber-main2 di-lapangan2nja."
6 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Karena hal itu adjaib dimata
rakjat jang tersisa, adakah itu adjaib
pula dimataKu sendiri?" - itulah firman
Jahwe Balatentara 7 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Lihat, Aku menjelamatkan
umatKu dari negeri timur dan dari negeri
matahari masuk.
8 Aku mendatangkan mereka, sehingga
mereka diam lagi di Jerusjalem. Mereka
akan mendjadi umatKu, dan Aku
mendjadi Allah mereka. dengan setia
dan djudjur."
9 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Mudah2anlah tangan mereka
mendjadi kuat, jang dalam hari2 ini
mendengar djandji2 itu dari mulut para
nabi, jang tampil kemuka sedjak dasar2
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rumah Jahwe Balatentara diletakkan
untuk pembangunan kembali baitullah.
10 Sebab sebelum hari2 itu upah bagi
manusia tidak djadi dan tiada pula upah
bagi hewan. Siapa jang keluar atau
kembali, tidaklah aman terhadap musuh.
Semua orang Kuhasut satu sama lain.
11 Tetapi kini Aku tidak lagi seperti
dahulu bagi rakjat jang tersisa itu itulah firman Jahwe Balatentara.
12 Aku menaburkan kesedjahteraan:
pokok anggur memberikan buahnja,
tanah memberikan hasilnja dan langit
memberikan embunnja. Kesemuanja itu
Kuanugerahkan djadi milik rakjat jang
tersisa itu.
13 Dan sebagaimana kamu, hai keluarga
Juda dan Israil, mendjadi kutuk diantara
semua bangsa, demikianlah Aku akan
menjelamatkan kamu, hingga kamu
mendjadi berkah. Djadi, djanganlah
takut, melainkan hendaklah mendapat
hati!"
14 Sebab demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Sebagaimana Aku telah
merentjanakan untuk membentjanai
kamu, ketika nenek-mojangmu
memurkakan Daku - itulah sabda Jahwe
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Balatentara - dan Aku tidak bersesal
hati,
15 demikian pada hari2 ini Aku kembali
untuk berbuat baik kepada Jerusjalem
dan keluarga Juda. Djadi, djangan
takut."
16 "Inilah hal2 jang harus kamu
perbuat: Katakanlah jang benar satu
sama lain; dipintugerbangmu hakimilah
akan perdamaian;
17 djangan merantjangkan tjelaka
satu sama lain dan djangan suka akan
sumpah2 dusta; sebab kesemuanja itu
Kubentji - itulah firman Jahwe.
18 Sabda Jahwe Balatentara
disampaikan kepadaku:
19 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Puasa bulan keempat, puasa
bulan kelima, puasa bulan ketudjuh dan
puasa bulan kesepuluh bagi keluarga
Juda akan mendjadi kesukaan, sukatjita
dan hari2 raya gembira. Hanja, tjintailah
kebenaran."
20 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Kelak kaum2 dan penduduk
kota2 besar akan datang.
21 Dan penduduk kota jang satu akan
pergi kekota jang lain seraja berkata:
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Marilah kita pergi untuk mempermanis
wadjah Jahwe dan mentjari Jahwe
Balatentara; akupun mau pergi.
22 Maka banjak kaum dan bangsa jang
kuasa datang mentjari Jahwe Balatentara
di Jerusjalem dan mempermanis wadjah
Jahwe."
23 Demikianlah Jahwe Balatentara
bersabda: "Pada masa itu sepuluh orang
dari berbagai-bagai bahasa-bangsa
akan memegang puntja djubah orang
Jahudi dan berkata: Kami mau pergi
bersama-sama dengan kamu, sebab
kami telah mendengar, bahwa Allah
beserta dengan kamu!"
1 Amanat. Sabda Jahwe ada dinegeri
Hadrak dan Damsjik mendjadi
peristirahatanNja, - sebab kepunjaan
Jahwelah kota2 Aram dan semua suku
Israil 2 pula Hamat, jang berbatasan
dengannja, Tyrus dan Sidon, kendati
amat bidjaknja.
3 Tyrus telah membangun bentengnja
sendiri, menimbun perak laksana debu
dan emas laksana lumpur didjalan.
4 Tetapi lihat, Tuhan akan membuatnja
miskin dan mambubuk kekuatannja
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dilaut, dan Tyrus sendiri akan habis
dimakan api.
5 Asjkalon melihat dan ketakutan,
'Azapun bergentar dengan hebatnja,
djuga 'Ekron, karena harapannja
dipermalukan. Radja lenjap dari 'Aza,
Asjkalon tidak didiami,
6 di Asjdod akan tinggallah peranakan.
Maka Kutumpas kesombongan orang2
Felesjet,
7 darah Kudjauhkan dari dalam mulutnja
dan kenadjisan dari antara gigi2nja.
Maka iapun akan mendjadi sisa bagi
Allah kami akan mendajadi laksana
keluarga di Juda, dan 'Ekron seperti
orang Jebus.
8 Sebagai pendjagaan Aku berkemah
didekat rumahKu, - lawan orang2, jang
keluar dan masuk si adikara takkan
liwat lagi disitu, sebab kini telah Kulihat
kepapaannja.
9 Bersorak-sorailah dengan hebatnja,
hai puteri Sion, berpekiklah, hai puteri
Jerusjalem. Lihatlah, Radjamu datang
kepadamu! Dia itu djudjur dan berdjaja,
rendah hati dan menunggang seekor
keledai, keledai djantan, anak dari
keledai betina.
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menumpas kereta2 dari
Efraim, kuda2 dari Jerusjalem; djuga
busur2 perang dipatahkannja. Damai
dimaklumkannja kepada bangsa2;
kekuasaannja akan meluas dari laut
kelaut, dari Sungai sampai ke-udjung2
bumi.
11 Dan engkau, demi darah
perdjandjianmu Kukirim kembali
orang2mu jang tertawan dalam sumur.
12 Kepadamu, hai puteri Sion, akan
kembali ber-kelompok2 orang2 tawanan
jang berharap. Akan ganti satu hari dari
perantauanmu akan Kukembalikan dua
lipat kepadamu.
13 Sebab Aku membentangkan busurKu,
jaitu Juda, dengan Efraim itu Kuisi;
anak2mu, hai Sion, Kulajamkan - lawan
bani Jawan - dan engkau Kudjadikan
pedang pahlawan.
14 Maka Jahwe akan nampak diatas
mereka, anak-panahNja lepas laksana
mata-petir. Tuhan Jahwe meniup tanduk,
madju dalam taufan selatan.
15 Jahwe Balatentara akan membela
mereka, mereka meng-indjak2 batu
pengumban, dan meminum darah
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seperti anggur sadja; mereka itu penuh
seperti tjerana, seperti sudut2 mesbah.
16 Jahwe, Allah mereka,
menjelamatkannja pada hari itu.
Ia akan menggembalakan mereka
bagaikan kawanan, membuatnja seperti
permata2 pada kuluk, jang ber-kilau2an
diatas tanahnja.
17 Sebab, apa jang paling baik, paling
indah padanja? Laksana gandum putera2
ditumbuhkanNja dan puteri2 seperti air
anggur!
1 Mohonlah hudjan kepada Jahwe
dimusim hudjan semi. Jahwelah
jang membuat pokok gemuruh, hudjan
deras dianugerahkanNja kepada mereka,
kepada masing2 rumput diladang.
2 Sebab terafim itu mengutjapkan kata2
jang gandjil, para djuru hobat melihat
jang dusta, mentjeritakan impian jang
hampa, menghibur dengan ke-sia2an
sadja. Maka itu mereka bersesat seperti
domba, merana karena tiada gembala.
3 Lawan gembala2 itu ber-njala2lah
murkaKu, bandot2 akan Kuperiksa.
Sebab Jahwe Balatentara akan
memeriksa kawananNja, keluarga
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Juda, membuatnja seperti kuda-adiNja
dipertempuran.
4 Daripadanja keluarlah (batu)
pendjuru, daripadanja pasak kemah,
daripadanja busur perang, daripadanja
keluarlah segala penguasa. Ber-sama2
5 mereka laksana pahlawan, jang
meng-indjak2 lumpur didjalan; mereka
bertempur, karena Jahwe beserta
dengannja, sehingga ber-malu2lah para
penunggang kuda.
6 Keluarga Juda hendak Kubuat djadi
pahlawan, keluarga Jusuf pemenang.
Mereka Kududukkan, karena Kurahimi,
dan mereka mendjadi se-akan2 tidak
pernah Kutolak, sebab Aku ini Jahwe,
Allah mereka, dan akan mendjawab
mereka.
7 Orang Efraim akan mirip pahlawan,
nabi mereka bersukatjita seperti karena
anggur, anak2nja akan melihat itu dan
bersukatjita, hatinja bersorak-sorai
dalam Jahwe.
8 Aku akan bersuit untuk menghimpun
mereka, - sebab mereka telah Kutebus
- dan mereka akan sama banjaknja
seperti dahulu.

Zakaria 10.9–11.2
9 Aku

26

telah menaburkan mereka
di-tengah2 kaum2, - dari kedjauhan
mereka akan ingat kepadaKu - mereka
akan mengasuh anak2nja dan lalu
pulang.
10 Aku menghantar mereka kembali
dari negeri Mesir, dari Asjur mereka
Kuhimpun, untuk Kudatangkan kenegeri
Gile'ad, dan itupun masih belum tjukup
bagi mereka.
11 Mereka akan menjeberang laut
Mesir - Ia memukul ombak2 dilaut segala lubuk sungai Nil akan mengering,
ketinggian Asjur akan diturunkan, dan
tongkat Mesir akan surut.
12 Perkasaan mereka ada dalam Jahwe,
atas namaNja mereka akan memudji, itulah firman Jahwe.
1 Hai Libanon, bukakanlah
pintugerbangmu, agar pohon2
aras dimakan api.
2 Mengaduhlah, hai pohon2 saru,
karena pohon aras sudah tumbang; karena jang megah2 itu sudah dibasmi mengaduhlah, hai pohon berangan dari
Basjan, karena hutan jang tak termasuki
sudah ditebang

11

Zakaria 11.3–7
3 Dengarlah

27

pengaduhan para gembala,
karena kemegahan mereka sudah
dibasmi; dengarlah singa2 muda
me-raung2, karena kebanggaan Jarden
sudah gugur!
4 Demikianlah Jahwe bersabda
kepadaku: "Gembalakanlah domba2
sembelihan,
5 jang dibunuh para pembeli tanpa
kesalahan, dan jang pendjual2nja
berkata: Terpudjilah Jahwe! Aku
mendjadi kaja karenanja!, dan jang
tidak dikasihani gembala2nja.
6 Sebab Aku tidak akan mengasihani
lagi penduduk negeri ini - itulah
firman Jahwe. Tetapi sesungguhnja,
Aku akan mempertemukan orang2,
masing2 dengan tangan temannja dan
dengan tangan radjanja. Mereka akan
membubuk negeri itu, tanpa Kulepaskan
dari tangan mereka."
7 Maka aku menggembalakan domba2
sembelihan bagi para pedagang
domba. Kuambil bagiku dua tongkat:
jang satu kunamakan Si Manis dan
jang lain Si pengikat. Lalu aku mulai
menggembalakan domba2 itu.
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satu bulan kubasmi ketiga
gembala itu. Maka kesallah hatiku
terhadap mereka itu, sedang merekapun
merasa muak kepadaku.
9 Maka itu aku berkata: "Aku tidak mau
menggembalakan kamu lebih lama lagi.
Biarlah mati jang harus mati, dibasmi
jang harus dibasmi. Biar sisanja saling
makan dagingnja."
10 Kemudian kuambil tongkatku Si
Manis, lalu ku-patah2kan untuk dengan
itu membatalkan perdjandjian, jang
telah kuikat dengan segala kaum.
11 Pada hari itu djuga itu dibatalkan
dan para pedagang domba, jang
memperhatikan daku, mengetahui,
bahwa itu sabda Jahwe.
12 Kemudian aku berkata kepada
mereka: "Djika kamu pandang baik,
sampaikanlah kepadaku upah. Djika
tidak, biarlah." Lalu akan upahku
ditimbang mereka tigapuluh perak.
13 Tetapi Jahwe bersabda kepadaku:
"Lemparkanlah kedalam perbendaharaan
harga jang bagus, penilaian mereka atas
diriKu itu!" Maka kuambil ketigapulu
perak itu dan kulemparkan dalam rumah
Jahwe, kedalam perbendaharaan.
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kupatahkan tongkatku
jang kedua, Si Pengikat, untuk
membatalkan persaudaraan antara Juda
dan Israil.
15 Maka Jahwe bersabda kepadaku:
"Ambillah sekali lagi peralatan gembala
jang tak tjakap.
16 Sebab lihatlah, Aku akan
membangkitkan dinegeri ini
seorang gembala: jang tersesat
tidak dihiraukannja, jang hilang
tidak ditjarinja, jang luka tidak
disembuhkannja, jang masih berdiri
tidak dipeliharanja; tetapi daging domba
jang tambun dimakannja dan kukunja
ditjabutnja."
17 Tjelakalah gembala jang sia2, jang
meninggalkan kawanan. Biarlah pedang
djatuh atas lengannja dan atas mata
kanannja. Biarlah lengannja mengering
seluruhnja, dan seluruh mata kanannja
djadi buta!
1 Amanat. Sabda Jahwe tentang
Israil. Firman Jahwe, jang telah
membentangkan langit, mengalaskan
bumi dan membentuk semangat
manusia dalam batinnja.

12
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Aku membuat Jerusjalem
mendjadi piala penghujung bagi segala
kaum disekitarnja dan - djuga lawan
Juda - akan ada suatu pengepungan
terhadap Jerusjalem.
3 Pada hari itu akan terdjadilah,
bahwasanja Aku membuat Jerusjalem
mendjadi batu-angkutan bagi segala
kaum. Semua jang mengangkutnja,
pasti akan tersajat padanja. - Segala
bangsa dibumi akan berkumpul lawan
dia 4 Pada hari itu - itulah firman Jahwe Aku akan memukul semua kuda dengan
kebingungan dan penunggang2nja
sampai kekalapan. Tetapi terhadap
keluarga Juda akan tetap Kubukakan
mataKu, sedangkan semua kuda kaum2
akan Kupukul dengan kebutaan
5 Maka keluarga2 Juda akan berkata
dalam hatinja: Kekuatan bagi penduduk
Jerusjalem terletak dalam Jahwe
Balatentara.
6 Pada hari itu Aku akan membuat
keluarga2 Juda seperti keran dalam
timbunan kaju, seperti obor ber-njala2
dibawah gedeng. Mereka makan habis
kekanan dan kekiri segala kaum
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disekitarnja, sedangkan Jerusjalem
senantiasa tetap letaknja pada
tempatnja sendiri.
7 Pertama2 Jahwe akan menjelamatkan
kemah2 Juda, supaja kegemilangan
wangsa Dawud dan kegemilangan
penduduk Jerusjalem djangan menondjol
diatas Juda.
8 Pada hari itu Jahwe akan membela
penduduk Jerusjalem. Jang ber-tatih2
diantara mereka akan mendjadi seperti
Dawud pada hari itu dan wangsa Dawud
sebangsa Allah dan sebangsa malaekat
Jahwe didepan mereka.
9 Pada hari itu akan terdjadilah,
bahwasanja Aku akan berusaha
membinasakan segala bangsa, jang
mendatangi Juda.
10 Atas wangsa Dawud dan penduduk
Jerusjalem akan kutjurahkan semangat
kerelaan dan permohonan, sehingga
mereka memandang kepada dia, jang
telah ditikam mereka, dan meratapi dia
seperti orang meratapi anak tunggal
serta menangisi dia seperti orang
menangisi anak sulung.
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hari itu ratapan di Jerusjalem
akan sama besarnja dengan ratapan
atas Hadad-Rimon dilembah Megido,
12 dan negeri itu akan meratap, marga
demi marga: marga wangsa Dawud
tersendiri dan isteri2 mereka tersendiri;
marga keluarga Natan tersendiri dan
isteri2 mereka tersendiri;
13 marga keluarga Levi tersendiri
dan isteri2 mereka tersendiri; marga
keluarga Sjime'i tersendiri dan isteri2
mereka tersendiri;
14 dan sedemikian pula segala marga
lainnja, tiap2 marga tersendiri dan isteri
mereka tersendiri.
1 Pada hari itu akan ada sebua
sumber bagi wangsa Dawud dan
penduduk Jerusjalem lawan dosa dan
kedjidjikan.
2 Pada hari itu akan terdjadilah - itulah
firman Jahwe Balatentara - bahwasanja
Aku akan menumpas nama2 berhala
dari negeri, sehingga tidak akan diingat
lagi. Djuga para nabi dan roh kenadjisan
akan Kuusir dari negeri.
3 Dan sekiranja ada orang jang berlagak
nabi, maka ibu-bapaknja jang telah
memperanakkan dia, akan berkata

13

Zakaria 13.4–8

33

kepadanja: Engkau tidak boleh hidup
terus, sebab engkau telah berkata dusta
atas nama Jahwe. Lalu ibu-bapaknja,
jang telah memperanakkan dia, akan
menikam dia, karena ia telah bernubuat.
4 Pada hari itu akan terdjadilah,
bahwasanja setiap nabi akan ber-malu2
karena penglihatan kenabiannja. Ia tidak
akan mengenakan lagi kampuh rambuti
untuk berbohong.
5 Tetapi ia akan berkata: "Aku ini bukan
nabi. Aku ini seorang tani, sebab sedjak
masa mudaku aku mempunjai tanah."
6 Dan djika orang bertanja kepadanja:
"Luka2 apakah ditubuhmu itu?", maka ia
akan menjahut: "Dengan itu aku dipukuli
dirumah penjajang2ku."
7 Hai pedang, bangkitlah lawan
gembalaKu, lawan prija jang ada beserta
dengan Daku, - itulah firman Jahwe
Balatentara - Pukullah gembalanja,
sampai domba2 itu tertjerai-berai, maka
Kubalikkan tanganKu lawan jang hina.
8 Maka akan terdjadilah diseluruh
negeri: -itulah firman Jahwe - Dua
pertiga daripadanja akan ditumpas dan
mati, hanja sepertiga tersisa didalamnja.
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sepertiga itu Kumasukkan
kedalam api, dan Kubesut, seperti
orang membesut perak, dan Kuudji,
seperti orang mengudji emas. Maka ia
akan menjebut namaKu, dan Aku akan
mendengarkannja. KataKu: Ini umatKu!
dan katanja: Jahwe itu Allahku!
1 Lihatlah, bagi Jahwe akan
datanglah suatu hari, barang
djarahan daripadamu di-bagi2 ditengah2mu.
2 Aku mengumpulkan segala bangsa ke
Jerusjalem untuk bertempur. Kota itu
akan direbut, rumah2 akan didjarahi dan
perempuan akan diperkosa. Separuh
kota itu akan pergi kepembuangan,
tetapi sisa dari rakjatnja tidak akan
ditumpas dari kota.
3 Lalu Jahwe akan madju perang dan
bertempur dengan bangsa2 itu seperti
pada hari Ia bertempur, pada hari
perang.
4 Pada hari itu kakiNja akan berdiri
diatas gunung zaitun, jang berhadapan
dengan Jerusjalem, disebelah timur.
Maka gunung zaitun akan terbelah
di-tengah2, dari timur kebarat, mendjadi
ngarai jang amat besar: separuh gunung

14

Zakaria 14.5–10

35

itu longsor keutara dan separuhnja lagi
keselatan.
5 Maka tertumpatlah lembah antara
kedua gunung2Ku itu, sebab lembah
antara gunung2 itu membudjur sampai
kesisinja - dan kamu akan lari, seperti
kamu telah lari terhadap gempa-bumi
didjaman 'Uzia, radja Juda - Maka
Jahwe, Allahmu, akan datang dan segala
orang sutji denganNja.
6 Pada hari itu akan terdjadilah,
bahwasanja tiada lagi kedinginan atau
air beku.
7 Dan akan djadi hanja satu hari sadja
- jang diketahui Jahwe - tanpa siang,
tanpa malam: pada waktu sendja akan
djadi terang!
8 Pada hari itu akan terdjadilah,
bahwasanja air hidup akan berpantjar
dari Jerusjalem, separuhnja kelaut
timur dan separuhnja lagi kelaut barat.
Demikianlah adanja dimusim panas
maupun dimusim dingin.
9 Jahwe akan mendjadi radja seluruh
bumi. Pada hari itu Jahwelah satu2nja
dan namaNjapun satu2nja djuga.
10 Seluruh negeri itu akan berubah
mendjadi padang, mulai dari Geba'

Zakaria 14.11–14

36

sampai ke Rimon, disebelah selatan
Jerusjalem. Tetapi Jerusjalem akan
mendjulang tinggi dan tetap pada
tempatnja, mulai dari pintugerbang
Binjamin sampai ketempat pintugerbang
Pertama, jaitu sampai kepintu gerbang
pendjuru, dan mulai dari mertju Hananel
sampai kepengindjakan anggur radja,
11 dan orang akan menetap disana.
Dan tiada pengharaman lagi, tetapi
Jerusjalem akan didiami dengan aman.
12 Dan inilah bala, dengan mana
Jahwe akan menghantam segala kaum,
jang telah memerangi Jerusjalem: Ia
akan membusukkan daging mereka,
sementara mereka berdiri dengan
kakinja; mata mereka akan bernanah
dalam lekuknja, dan lidah mereka akan
bernanah dimulutnja.
13 Pada hari itu akan terdjadi
kebingungan Jahwe jang hebat ditengah2 mereka: orang jang satu akan
memegang tangan temannja, dan
mereka akan mengatjukan tangan satu
sama lain.
14 Judapun akan bertempur di
Jerusjalem; kekajaan segala bangsa
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disekitarnja akan dikumpulkan: emas,
perak dan pakaian jang banjak sekali.
15 Demikianpun kelak bala kuda, bagal,
unta, keledai serta segala hewan, jang
terdapat dalam perkemahan, sama
adanja seperti bala tadi.
16 Maka seluruh sisa dari segala bangsa,
jang telah mendatangi Jerusjalem,
tahun demi tahun akan naik untuk
bersembah-sudjud kehadapan Radja
Jahwe Balatentara dan untuk merajakan
hari2 raja pondok daun2an.
17 Maka akan terdjadilah, bahwasanja
mereka, jang dari marga2 dibumi
tidak naik ke Jerusjalem untuk
bersembah-sudjud kehadapan Radja
Jahwe Balatentara, tidak akan mendapat
hudjan.
18 Dan apabila marga orang Mesir
tidak naik dan tidak datang, maka atas
mereka akan datanglah bala, dengan
mana Jahwe menghantam bangsa2, jang
tidak naik untuk merajakan hari2 raya
pondok daun2an.
19 Itu akan mendjadi hukuman atas
Mesir dan hukuman atas segala bangsa,
jang tidak naik untuk merajakan hari2
raya pondok daun2an.
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hari itu akan tertera pada
kelintingan2 kuda: "Milik sutji Jahwe".
Periuk-belanga didalam rumah Jahwe
akan mirip tjerana didepan mesbah.
21 Dan segala periuk-belanga di
Jerusjalem dan Juda mendjadi milik
sutji Jahwe Balatentara. Dan segala
orang jang hendak mempersembahkan
kurban, akan datang, mengambil
daripadanja dan merebus didalamnja.
Tiada pedagang lagi dirumah Jahwe
balatentara, pada hari itu.

Maleakhi
1 Amanat.

Sabda Jahwe kepada Israil
dengan perantaraan Maleachi.
2 Aku kasih kepadamu - itulah sabda
Jahwe. Namun kamu berkata: Dengan
apa Engkau mengasihi kami? Bukankah
'Esau itu kakak Jakub? - itulah firman
Jahwe. Namun Aku mengasihi Jakub,
3 tetapi 'Esau Kubentji: gunung2nja
Kudjadikan lengang dan milik-pusakanja
Kudjadikan penggembalaan digurun.
4 Seandainja 'Esau berkata: Kita telah
dipunahkan, tetapi akan membangun
kembali puing itu - demikianlah
sabda Jahwe Balatentara. Biarlah
mereka membangun, tetapi itu
toh akan Kuruntuhkan dan orang
akan menamakannja "Djadjahan
kedjahatan", "Kaum jang digusari Jahwe
se-lama2nja".
5 Dengan mata kepala sendiri akan
kamu lihat dan akan kamu katakan:
"Besarlah Jahwe diatas djadjahan Israil!"
6 Seorang anak menghormati bapaknja
dan seorang hamba madjikannja. Nah,

1
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djika Aku ini seorang bapak, mana
gerangan hormat kepadaKu? Djika
Aku ini madjikan, mana gerangan
ketakutan kepadaKu? Demikianlah
Jahwe Balatentara bersabda kepada
kamu, para imam, jang menghina
namaKu. Dan kamu masih bertanja
djuga: Dengan apa kami telah menghina
namaMu?
7 Dengan meletakkan makanan jang
nadjis diatas mesbahKu! Dan kamu
bertanja pula: Dengan apa kami telah
menadjiskan itu? Dengan berkata (dalam
hati): Medja Jahwe boleh dihinakan!
8 Djika kamu mengundjukkan
(hewan) jang buta akan kurban, tidak
durdjanakah itu? Atau djika kamu
mengundjukkan (hewan) jang timpang
atau sakit, tidak durdjanakah itu? Tjoba
persembahkan itu kepada adipatimu,
berkenankah ia padanja, senangkah ia
dengan dikau? - itulah sabda Jahwe
Balatentara.
9 Tjoba mentjari sekarang permanis
wadjah Allah, masakan Ia akan
berkasihan kepada kita! Dengan
tanganmu sendiri terdjadilah itu! Akan
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senangkah Ia dengan kamu? - itulah
sabda Jahwe Balatentara
10 Ah, sekiranja ada salah seorang
dari antaramu menutup pintu, agar
kamu djangan menjalakan api diatas
mesbahKu dengan pertjuma! Aku
tidak berkenan akan kamu - itulah
sabda Jahwe Balatentara - dan Aku
tidak menaruh perkenanan kepada
persembahan dari tanganmu.
11 Dengan sesungguhnja, dari terbitnja
matahari hingga masuknja besarlah
namaKu diantara bangsa2, disetiap
tempat dibakarlah kepada namaKu
kurban ukupan dan persembahan jang
tahir. Sebab sungguh besarlah namaKu
diantara bangsa2 - itulah sabda Jahwe
Balatentara.
12 Tetapi kamu mentjemarkanNja
dengan berkata (dalam hati): Medja
Tuhan itu nadjis, dan sadjian diatasnja
boleh dihinakan sadja!
13 Sementara kamu berkata: Sungguh
susah!, kamu meniup2kan apinja -itulah sabda Jahwe --, menghantar jang
buta, timpang atau sakit dan lalu kamu
bawa akan kurban. Akan Kuterimakah itu
dari tanganmu?, kata Jahwe Balatentara.
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si penipu, jang
mempunjai hewan dalam kawanannja
dan bernadar, lalu mempersembahkan
hewan kurban jang bertjatjat kepada
Tuhan. Sebab Aku ini radja jang besar
- itulah sabda Jahwe Balatentara - dan
namaKupun menakutkan di-tengah2
bangsa2!
1 Dan sekarang, hai para imam,
bagimu berlakulah peringatan ini:
2 Djika kamu tidak mendengarkan dan
tidak mempedulikan penghormatan
namaKu - itulah sabda Jahwe Balatentara
-, maka Aku akan melemparkan laknat
atas kamu dan mengutuk segala
berkahmu. Dan malahan sudahlah
Kukutuki, karena kamu tidak menaruh
perhatian kepadanja!
3 Lihatlah, Aku akan mematahkan
lenganmu dan menghambur isi lambung
pada mukamu, jaitu isi lambung
perajaan2mu, dan Kuambil makananmu.
4 Maka akan tahulah kamu, bahwa
Aku telah menudjukkan peringatan ini
kepadamu, karena Aku ada perdjandjian
dengan Levi, -itulah sabda Jahwe
Balatentara.

2
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perdjandjianKu dengan
dia ialah: Hidup dan sedjahtera, itu
Kuanugerahkan kepadanja; ketakutan,
jakni bahwasanja ia harus takut
kepadaKu dan gerun kepada namaKu.
6 Pengadjaran kepertjajaan ada didalam
mulutnja dan dibibirnja tidak terdapat
sesuatupun jang djahat. Dengan
tulus-ichlas dan kelurusan ia berdjalan
ber-sama2 dengan Daku dan banjaklah
jang dipalingkannja dari kesalahan.
7 Sebab bibir imam harus memelihara
pengetahuan dan dari mulutnja
diharapkanlah pengadjaran, karena dia
itu pesuruh Jahwe Balatentara.
8 Tetapi kamu telah menjimpang dari
djalan itu dan telah membimbangkan
banjak orang terhadap Taurat. Kamu
telah merusakkan perdjandjian dengan
Levi itu - itulah sabda Jahwe Balatentara.
9 Maka dari pihakKu, Aku membuat
kamu hina-dina didepan seluruh
rakjat, sekadar kamu tidak memelihara
djalanKu dan membuang muka dari
Taurat!
10 Bukankah kita sekalian ini mempunjai
satu bapak? Bukankah satu Allah, jang
telah mentjiptakan kita? Mengapa kita
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mentjedera satu sama lain, sehingga
kita mentjemarkan perdjandjian
nenek-mojang kita?
11 Juda telah mentjedera, di Israil dan di
Jerusjalem telah diperbuat sesuatu jang
ngeri! Sebab Juda telah mentjemarkan
tempat sutji Jahwe, jang mendjadi
kesajanganNja itu, dengan mengawini
puteri dewa asing!
12 Semoga Jahwe bagi orang jang
berbuat demikian itu, menumpas saksi
dan peguam dari kemah2 Jakub dan
djuga orang, jang mengundjukkan
kurban kepada Jahwe Balatentara
(baginja).
13 Kedua, kamu perbuat ini: Kamu
menggenangi mesbah Jahwe
dengan airmata, dengan tangisan
dan keluhkesah, karena Ia tidak
mempedulikan lagi persembahan2mu
dan tidak mau menerima dengan rela
sesuatupun dari tanganmu.
14 Kamu bertanja: "Mengapa?" Karena
Jahwe mendjadi saksi antara engkau
dan isteri masa mudamu, jang kamu
tjederakan, padahal ia kan teman
hidupmu dan isteri perdjandjianmu.
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Ia telah membuat
(mereka) mendjadi satu zat dengan
daging dan njawa sendiri? Dan apakah
jang diarah zat jang satu itu? Suatu
keturunan dari Allah. Djadi, peliharalah
njawamu dan djanganlah mentjederakan
isteri masa mudamu.
16 Sebab barang siapa mentalaki
isterinja karena bentji, ia menutup
djubahnja dengan kelaliman - itulah
sabda Jahwe Balatentara! Peliharalah
njawamu dan djanganlah tjedera!
17 Kamu memajahkan Jahwe dengan
kata2mu. Kamu masih djuga bertanja:
"Bagaimana kami memajahkan Dia?"
Dengan berkata: "Setiap orang, jang
berbuat durdjana, adalah baik dalam
pandangan Jahwe. Akan orang serupa
itu Ia berkenan." Atau djuga: "Dimana
gerangan Allah taat hukum?"
1 Lihatlah, Aku mengutus pesuruhKu
untuk meratakan djalan bagiKu. Dan
segera akan datang kebaitNja Tuhan
jang kamu tjari, malaekat perdjandjian
jang kamu inginkan! Sesungguhnja, Ia
datang - itulah sabda Jahwe Balatentara.
2 Tetapi siapakah dapat menangkap
hari kedatanganNja? Siapakah bertahan,

3
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apabila Ia menampakkan diriNja? Sebab
Dia itu laksana api pembesut dan laksana
air lerak penatu.
3 Ia duduk selaku pembesut dan
pentahir untuk mentahirkan kaum Levi,
untuk menjaring mereka seperti emas
dan perak, sehingga mereka dapat
mengundjukkan persembahan kepada
Jahwe dengan tjara jang tepat.
4 Maka persembahan Juda dan
Jerusjalem akan diperkenankan Jahwe
seperti sediakala dan dalam tahun2 jang
silam.
5 Maka Aku akan menghampiri kamu
akan pengadilan untuk tampil sebagai
saksi jang tjerdas lawan para djuru
hobatan, orang2 jang bersundal, orang
jang bersumpah dusta, orang2 jang
menindas buruh upahan, djanda dan
jatim-piatu, orang2 jang mendesak si
perantau, singkatnja lawan mereka,
jang tidak takut kepadaKu - itulah sabda
Jahwe Balatentara!
6 Sesungguhnjalah, Aku Jahwe tidak
berubah, tetapi kamu, bani Jakub,
belumlah selesai.
7 Sedjak masa nenek-mojangmu,
kamu telah mendjauhkan ketetapan2Ku
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dan tidak menepatinja. Berbaliklah
kepadaKu, maka Aku akan berbalik
djuga kepadamu - itulah sabda Jahwe
Balatentara. Kamu masih bertanja:
"Dalam hal apakah kami harus berbalik?"
8 Bolehkah seorang manusia mengetjoh
Allah? Namun demikian, kamu
mengetjoh Aku. Katamu: "Dalam hal
apakah kami telah mengetjoh Engkau?"
Dalam hal bagian sepersepuluh dan
sumbangan bakti!
9 Kamu telah kena laknat, karena
kamu mengetjoh Aku, kamu bangsa
seluruhnja!
10 Hantarkanlah bagian sepersepuluh
seutuhnja kedalam gudang, supaja ada
bahan makanan dirumahKu; udji sadja
Aku dengan ini, kata Jahwe Balatentara,
apa Aku tidak membukakan erong2
langit bagimu dan mentjurahkan berkah
atasmu dengan bertumpah-ruah.
11 Maka akan Kuhardik bagimu si
pelalah, sehingga buah tanahmu tidak
dirusakkannja dan pokok anggur
diladang bukan tanpa buah - itulah
sabda Jahwe Balatentara.
12 Maka segala bangsa akan memudji
kamu bahagia, karena kamu akan
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mendjadi tanah kesukaan - itulah sabda
Jahwe Balatentara.
13 Utjapan2mu lawan Daku sungguh
keras - itulah sabda Jahwe. Namun
kamu masih djuga bertanja: "Apakah
telah kami katakan diantara kami lawan
Dikau?"
14 Kamu telah berkata: "Pertjumah
sadja, berbakti kepada Allah. Apa
untungnja bagi kita, kalau kita menepati
kebaktian2Nja dan berkeliling dengan
berkabung dihadapan hadirat Jahwe
Balatentara?
15 Sekarang kita malahan harus
memudji bahagia orang2 jang angkuh.
Para pendjahat malahan hidup terus;
mereka jang mentjobai Allah tetap
terlepas djuga!"
16 Demikian ber-tjakap2lah orang2
jang takut kepada Jahwe. Tetapi Jahwe
mengindahkan dan mendengar itu. Dan
dihadapan hadiratNja ditulislah sebuah
buku peringatan untuk keuntungan
mereka, jang takut kepada Jahwe dan
jang menghargai namaNja.
17 Mereka itu kelak untukKu - itulah
sabda Jahwe Balatentara - pada hari
jang Kusediakan, suatu milik pribadi.
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Aku akan mengasihani mereka, seperti
seorang manusia mengasihani anaknja,
jang melajaninja.
18 Maka kamu akan melihat lagi
perbedaan antara orang jang djudjur
dan jang djahat, antara orang jang
berbakti kepada Jahwe dan jang tidak
berbakti kepadaNja.
1 (3-19) Sebab perhatikanlah: hari
itu datang, ber-kobar2 seperti
pembakaran. Semua orang jang angkuh
dan para pendjahat lalu mendjadi
seperti djerami. Hari jang akan tiba itu
akan melulur mereka - itulah sabda
Jahwe Balatentara -, sehingga tidak
meninggalkan akar ataupun ranting lagi.
2 (3-20) Tetapi bagi kamu, jang
takut akan namaKu, akan terbitlah
matahari kedjudjuran, jang membawa
kesembuhan dengan sinar2nja. Laksana
anaksapi tambun kamu akan keluar
sambil menghentam
3 (3-21) dan memidjak para pendjahat,
sebab mereka akan mendjadi seperti
debu dibawah tapak kakimu pada hari
jang Kusediakan - itulah sabda Jahwe
Balatentara.
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Ingatlah akan Taurat hambaKu
Musa, jang telah Kuperintahkan tentang
ketetapan dan hukum digunung Horeb
untuk seluruh Israil.
5 (3-23) Lihatlah, Aku akan mengutus
nabi Elija kepadamu, sebelum hari Jahwe
jang besar dan menakutkan datang.
6 (3-24) Ia akan mengembalikan hati
para bapak kepada hati anak2 dan hati
para anak kepada hati bapak2, agar
djangan Kuharamkan negeri ini!

Matius
1 Inilah

silsilah Jesus, Putera David,
Putera Abraham.
2 Abraham menurunkan Isaak, Isaak
menurunkan Jakub, Jakub menurunkan
Juda beserta saudara-saudaranja,
3 Juda menurunkan Fares dan Sara dari
Tamar, Fares menurunkan Esron, Esron
menurunkan Aram,
4 Aram menurunkan Abinadab,
Abinadab menurunkan Naason, Naason
menurunkan Salmon,
5 Salmon menurunkan Booz dari
Rachab, Booz menurunkan Obed dari
Rut, Obed menurunkan Jese, Jese
menurunkan Radja David.
6 David menurunkan Salomon dari isteri
Urias,
7 Salomon menurunkan Roboam,
Roboam menurunkan Abias, Abias
menurunkan Asa,
8 Asa menurunkan Josafat, Josafat
menurunkan Joram, Joram menurunkan
Osias,

1

Matius 1.9–17
9 Osias
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menurunkan Joatan, Joatan
menurunkan Achaz, Achaz menurunkan
Ezechias
10 Ezechias menurunkan Manases,
Manases menurunkan Amon, Amon
menurunkan Josias,
11 Josias menurunkan Jekonias beserta
saudara-saudaranja, kira-kira pada
masa penawanan ke Babylon.
12 Dan sesudah masa penawanan ke
Babylon: Jekonias menurunkan Salatiel,
Salatiel menurunkan Zorobabel,
13 Zorobabel menurunkan Abiud,
Abiud menurunkan Eljakim, Eljakim
menurunkan Azor,
14 Azor menurunkan Sadok, Sadok
menurunkan Achim, Achim menurunkan
Eliud,
15 Eliud menurunkan Eleazar,
Eleazar menurunkan Matam, Matam
menurunkan Jakub,
16 Jakub menurunkan Josep, suami
Maria jang melahirkan Jesus jang disebut
Kristus.
17 Djadi dari Abraham sampai David ada
empatbelas turunan, dari David sampai
kepenawanan di Babylon empatbelas
turunan, dari masa penawanan di

Matius 1.18–23
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Babylon sampai Kristus, empatbelas
turunan.
18 Inilah peristiwa kelahiran Jesus
Kristus: Tatkala ibuNja Maria
bertunangan dengan Josep, njatalah ia
mengandung dari Roh Kudus sebelum
mereka berumah-tangga.
19 Tetapi Josep suaminja itu benar
dan tidak mau mempermalukannja,
maka berniat mentjeraikannja dengan
diam-diam.
20 Tetapi sedang ia berpikir demikian,
tampaklah kepadanja dalam mimpi
seorang Malaekat Tuhan, jang berkata
kepadanja: Hai Josep anak David,
djangan takut menerima isterimu Maria,
karena jang terkandung didalamnja
adalah berasal dari Roh Kudus,
21 Ia akan melahirkan seorang anak
laki-laki jang harus kaunamai Jesus,
sebab Dialah jang akan membebaskan
bangsaNja dari dosa-dosa mereka.
22 Semuanja itu telah berlangsung
supaja terlaksanalah jang disampaikan
Allah dengan perantaraan nabi, jakni:
23 "Perawan akan mengandung dan
akan melahirkan seorang anak laki-laki

Matius 1.24–2.6
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jang akan disebut Emmanuel", artinja:
Allah menjertai kita.
24 Setelah terdjaga dari tidurnja, maka
Josep melakukan jang telah dipesan
kepadanja oleh Malaekat Tuhan, dan ia
menerima isterinja,
25 tetapi tidak mendjamahnja sampai ia
melahirkan seorang anak laki-laki jang
dinamainja Jesus.
1 Setelah Jesus lahir di Betlehem
didaerah Juda, pada zaman Radja
Herodes, datanglah orang-orang alim
dari Timur ke Jerusalem.
2 Mereka berkata: Dimana Radja orang
Jahudi jang baru lahir? Karena kami
telah melihat bintangnja disebelah Timur
dan kami datang menjembah Dia.
3 Mendengar itu maka terperandjatlah
Herodes dan seluruh Jerusalem sertanja.
4 Lalu dikumpulkannja para imam
besar dan ahli-ahli taurat dari rakjat,
dan bertanja kepada mereka, dimana
gerangan Kristus itu dilahirkan.
5 Sahut mereka kepadanja: "Di
Betlehem daerah Juda, karena ada
tersurat oleh nabi:
6 "Hai Betlehem tanah Juda, engkau
sekali-kali bukan jang terketjil diantara
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kota-kota agung Juda, karena dari
engkaulah akan muntjul seorang Radja,
jang akan menggembalakan umatKu
Israel".
7 Lalu Herodes memanggil orangorang alim itu dengan diam-diam dan
menanjakan mereka dengan seksama
tentang ketika bintang itu tampak pada
mereka.
8 Kemudian disuruhnja mereka ke
Betlehem, katanja: Pergilah kamu
dan selidikilah dengan tjermat-tjermat
perihal Kanak-Kanak itu, dan kalau
sudah kamu mendapatinja kabarkanlah
kepadaku, supaja akupun datang
menjembah Dia.
9 Setelah mendengarkan perkataan
Radja merekapun berangkat. Dan
lihatlah, bintang jang dilihatnja disebelah
Timur itu, sekarang mendahului mereka
pula, dan berhenti diatas tempat
kediaman Kanak-Kanak itu.
10 Pada melihat bintang itu
bergembiralah mereka amat sangat.
11 Dan ketika masuk dalam rumah,
didapatinja Kanak-Kanak itu serta
ibuNja Maria; lalu sudjudlah mereka
menjembah Dia. Dan mereka membuka

Matius 2.12–16
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harta bendanja dan mempersembahkan
kepada Kanak-Kanak pemberianpemberiannja jaitu emas, kemenjan dan
mur.
12 Setelah mereka dinasihati dalam
mimpi supaja djangan kembali ke
Herodes, mereka itu pulang kenegerinja
melalui djalan lain.
13 Sepeninggal mereka, nampaklah
kepada Josep dalam mimpi seorang
Malaekat Tuhan jang berkata:
bangunlah, ambillah Kanak-kanak
serta IbuNja dan larilah ke Mesir; dan
tinggallah disana sampai kukabarkan
kepadamu, karena Herodes hendak
mentjari dan membunuh Kanak-Kanak
itu.
14 Maka iapun bangun dan diwaktu
malam diambilnja Kanak-Kanak serta
IbuNja, lalu mengungsi ke Mesir.
15 Ia tinggal disana sampai Herodes
mati, supaja terlaksanalah jang
disampaikan Tuhan dengan perantaraan
nabi bunjinja: "Dari Mesir telah
Kupanggil PuteraKu."
16 Tatkala Herodes mengetahui,
bahwa ia teperdaja oleh orang-orang
alim itu, iapun sangat berang dan

Matius 2.17–22
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diperintahkannja bunuh sekalian kanakkanak laki-laki jang terdapat di Betlehem
dan sekitarnja, jaitu semua jang
berumur dua tahun dan dibawah dua
tahun, menurut waktu jang diketahuinja
dari orang-orang alim itu.
17 Maka ketika itu terlaksanalah jang
dikatakan oleh nabi Jeremias, bunjinja:
18 Suatu suara kedengaran di Rama,
Tangis dan ratap amat sedih: Rachel
sedang menangisi anak-anaknja, sebab
mereka tak ada lagi, dan tak mau
dihiburkan.
19 Sesudah Herodes mati maka
nampaklah di Mesir seorang Malaekat
Tuhan kepada Josep dalam mimpi, dan
20 berkata kepadanja: "Bangunlah,
ambillah Kanak-Kanak serta IbuNja
dan pulanglah ketanah Israel, sebab
sudah matilah segala orang jang hendak
membunuh Kanak-Kanak itu".
21 Iapun bangun, diambilnja KanakKanak serta IbuNja, lalu pergi menudju
tanah Israel.
22 Tetapi setelah didengarnja, bahwa
Archilaus telah mendjadi radja di
Judea ganti bapanja Herodes, maka
chawatirlah Josep pergi kesana, dan

Matius 2.23–3.6
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setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah
ia kedaerah Galilea.
23 Sesampai disana berdiamlah ia
disuatu kota jang bernama Nazaret.
Demikianlah ditepati nubuat nabi,
bunjinja: "Ia akan disebut Orang
Nazaret".
1 Pada masa itu muntjullah Johanes
Pemandi dipadang gurun Judea
2 serta mengadjar rakjat katanja:
Bertobatlah sebab Keradjaan Surga
sudah dekat.
3 Inilah dia jang dimaksudkan oleh nabi
Isaias, sabdanja: suara seorang jang
berseru dipadang gurun: "Sediakanlah
djalan Tuhan, luruskanlah segala
lorongNja".
4 Johanes ini berpakaian dari bulu
unta, ikat pinggangnja dari kulit dan
makanannja belalang dan madu hutan.
5 Pada masa itu seluruh isi Jerusalem
dan semua penghuni Judea dan segala
orang dari daerah Jordan keluar hendak
mendapatkan dia;
6 dan sambil menjatakan dosa-dosanja,
mereka itu dipermandikan olehnja dalam
air sungai Jordan.
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dilihatnja banjak djuga
kaum parisi dan saduki datang minta
dipermandikan, berkatalah ia kepada
mereka: Wahai kamu, bangsa biludak,
siapa telah membuktikan kamu bahwa
kamu dapat luput dari murka jang akan
tiba?
8 Karena itu hasilkanlah buah-buah jang
berpadanan dengan tobat.
9 Dan djanganlah kamu berkata dalam
hatimu: Bapak kita Abraham. Karena
aku berkata kepadamu, bahwa Allah
berkuasa mengadakan anak-anak bagi
Abraham dari batu-batu ini djuga.
10 Kapak sudah terletak pada akar
pohon kaju, dan setiap pohon jang tidak
menghasilkan buah-buah jang baik akan
ditebang dan dilemparkan kedalam api.
11 Aku mempermandikan kamu dalam
air supaja kamu bertobat, akan tetapi
Jang datang kemudian dari aku adalah
lebih berkuasa daripada aku, dan
mendjindjing kasutNjapun tak lajaklah
aku. Ia akan mempermandikan kamu
dalam Roh Kudus dan api.
12 Ia telah memegang njiruNja
dan akan membersihkan tempat
irikNja habis-habisan. Gandum akan

Matius 3.13–4.3
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dikumpulkanNja dalam lumbung, tetapi
sekam akan dibakarNja dalam api jang
tak terpadamkan.
13 Pada masa itu Jesuspun datang dari
Galilea ke Sungai Jordan kepada Johanes
hendak dipermandikan olehnja.
14 Tetapi Johanes menolak, katanja:
Seharusnja Engkau mempermandikan
aku, masakan Engkau datang kepadaku?
15 Sahut Jesus kepadanja: Biarlah
begitu sekarang; karena demikianlah
patut kita memenuhi segala kebenaran.
Lalu dibiarkannja.
16 Dan sesudah dipermandikan,
Jesuspun segera naik dari air, dan
terbukalah langit dan Ia melihat Roh
Kudus sebagai burung merpati turun
keatasNja.
17 Dan kedengaranlah suatu suara
dari surga bersabda: Inilah PuteraKu
tertjinta, kepada Dia Aku berkenan.
1 Setelah itu Jesus dibawa oleh Roh
kepadang gurun untuk digodai setan.
2 Sesudah berpuasa empat puluh hari
dan empat puluh malam, Jesus merasa
lapar.
3 Dan datanglah sipenggoda serta
berkata kepadaNja: Djikalau Engkau
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Putera Allah, suruhlah batu-batu ini
mendjadi roti.
4 Tetapi Ia mendjawab: Ada tersurat,
bahwa bukan sadja oleh roti manusia
hidup, melainkan oleh setiap firman jang
keluar dari mulut Allah.
5 Lalu setan itu membawa dia kekota
sutji, dan menempatkanNja diatas
bubungan kenisah,
6 dan berkata kepadaNja: Djikalau
Engkau Putera Allah, djatuhkanlah diriMu
kebawah, sebab ada tersurat: Ia akan
memerintahkan Malaekat-malaekatNja
mengenai Engkau, dan mereka akan
menatangMu ditangan, supaja djangan
terantuklah kakiMu pada batu.
7 Sabda Jesus kepadanja: Ada tersurat:
"Djanganlah engkau mentjobai Tuhanmu
Allah".
8 Kemudian setan membawa Jesus
keatas sebuah gunung jang amat
tinggi dan memperlihatkan kepadaNja
sekalian keradjaan dunia dengan seluruh
kemuliaannja.
9 Berkatalah ia kepada Jesus: Semua
itu akan kuberikan kepadaMu, djikalau
Engkau sudjud menjembah aku.

Matius 4.10–17
10 Maka
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berkatalah Jesus kepadanja:
Enjahlah, hai setan, karena ada tersurat:
engkau harus menjembah Tuhanmu
Allah dan mengabdi hanja kepada Dia.
11 Setelah itu setan meninggalkan
Dia dan Malaekat-malaekat datang
melajaniNja.
12 Ketika Jesus mendengar bahwa
Johanes sudah ditangkap, Iapun kembali
ke Galilea.
13 Dan sesudah meninggalkan Nazaret,
Ia datang berdiam di Kafarnaum,
dipantai tasik, dalam daerah Zabulon
dan Neptali,
14 supaja ditepati nubuat nabi Isaias,
bunjinja:
15 "Tanah Zabulon, tanah Neptali, jang
mendjurus kelaut diseberang Jordan,
daerah Galilea jang didiami kaum kafir:
16 Kaum jang duduk dalam kegelapan,
telah melihat tjahaja gilang gemilang;
bagi mereka jang mendiami daerah
bajangan maut, sudah terbit suatu
tjahaja".
17 Sedjak waktu itu Jesus mulai
mengadjar, maka bersabdalah Ia:
Bertobatlah kamu sekalian, sebab
Keradjaan Surga sudah dekat.

Matius 4.18–23
18 Dalam

13

perdjalanan menjusur pantai
tasik Galilea, Jesus melihat dua orang
bersaudara, jaitu Simon jang disebut
Petrus dan Andreas. Mereka sedang
melabuhkan pukatnja ditasik, sebab
mereka itu nelajan.
19 Bersabdalah Jesus kepada mereka:
Marilah, ikutlah Aku, maka Aku akan
mendjadikan kamu pemukat-pemukat
manusia.
20 Dan segera merekapun meninggalkan
pukatnja dan mengikuti Dia.
21 Sambil berdjalan terus dilihatNja dua
orang bersaudara lain lagi, ialah Jakobus
anak Zebedeus dan saudaranja Joanes,
dalam sebuah perahu bersama dengan
bapanja dan tengah memperbaiki pukat.
Merekapun dipanggilNja.
22 Dan segera mereka meninggalkan
perahu dan bapanja, lalu mengikuti Dia.
23 Sesudah itu berkelilinglah Jesus
diseluruh Galilea, sambil mengadjar
dalam sinagoge-sinagoge serta
memaklumkan Kabar gembira tentang
Keradjaan Surga. Ia menjembuhkan
segala djenis penjakit dan idapan, jang
terdapat diantara rakjat,

Matius 4.24–5.6
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namaNja mendjadi
masjhur-sampai keseluruh Siria.
Dibawalah kepadaNja segala orang
jang berpenjakit dan menderita, djuga
orang-orang jang kerasukan setan,
berpenjakit ajan dan lumpuh, dan
mereka semua disembuhkanNja.
25 Dan banjaklah orang jang
mengikutiNja, jaitu dari Galilea
dan Dekapolis, dari Jerusalem, dari
Judea, dan dari seberang Jordan.
1 Melihat orang banjak itu, Jesuspun
naik keatas sebuah bukit dan setelah
duduk, murid-murid datang padaNja.
2 Lalu Ia mulai berbitjara mengadjar
orang dan bersabda:
3 Berbahagialah jang menaruh roh
kemiskinan, karena mereka memiliki
Keradjaan Surga.
4 Berbahagialah jang berdukatjita,
karena mereka akan dihiburkan.
5 Berbahagialah jang lembut hati,
karena mereka akan mewarisi tanah itu.
6 Berbahagialah jang lapar dan haus
akan kebenaran, karena mereka akan
dipuaskan.
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jang menaruh belaskasihan, karena mereka akan mengalami
belas-kasihan pula.
8 Berbahagialah jang murni hati, karena
mereka akan memandang Allah.
9 Berbahagialah jang menaruh roh
perdamaian, karena mereka akan
disebut putera Allah.
10 Berbahagialah jang dianiaja demi
kebenaran, karena mereka memiliki
Keradjaan Surga.
11 Berbahagialah kamu, apabila
kamu demi Aku akan dinista, dikedjar
dan difitnah atas matjam-matjam
kedjahatan.
12 Bersukatjitalah dan bergembiralah,
karena limpahlah gandjaran bagimu
didalam surga kelak. Demikianlah djuga
para nabi jang hidup lebih dahulu dari
pada kamu, telah dikedjar oleh mereka.
13 Kamulah garam dunia. Kalau garam
mendjadi tawar, dengan apa dapat
diasinkan pula? Tak ada gunanja lagi,
hanjalah untuk dibuang dan dipidjaki
orang.
14 Kamulah terang dunia. Sebuah kota
jang terletak diatas gunung tak dapat
tersembunji.

Matius 5.15–19
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pula orang menjalakan pelita
untuk ditaruh kebawah gantang,
melainkan diatas kakinja, supaja ia
bersinar bagi semua orang jang ada
dalam rumah.
16 Demikian hendaklah terang kamupun
bersinar didepan orang, supaja mereka
melihat perbuatan-perbuatanmu jang
baik dan memuliakan Bapamu jang ada
di Surga.
17 Djangan kamu sangka bahwa Aku
datang untuk membatalkan hukum
taurat dan nabi-nabi; bukan untuk
membatalkannja Aku datang, melainkan
untuk menjempurnakannja.
18 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Hingga langit dan bumi akan
lenjap tak satu jota atau titikpun akan
hilang dari taurat sebelum segalanja
terlaksana.
19 Djadi, siapa jang membatalkan
salah satu ajat dari hukum taurat meski
jang terketjil sekalipun dan mengadjar
orang demikian, dia akan disebut jang
terketjil didalam Keradjaan Surga; tetapi
jang melakukan dan mengadjarkannja
dialah jang akan disebut besar didalam
Keradjaan Surga.

Matius 5.20–24
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Aku bersabda kepadamu:
Djikalau kebenaranmu tidak melebihi
kebenaran ahli-ahli taurat dan kaum
parisi, tiadalah kamu akan masuk
kedalam Keradjaan Surga.
21 Telah kamu dengar, bahwa ada
dikatakan kepada orang dahulu kala:
Djangan membunuh; dan barang
siapa membunuh, harus dihukum oleh
madjelis pengadilan.
22 Akan tetapi Aku bersabda kepadamu:
Barang siapa jang memarahi saudaranja,
iapun harus dihadapkan kepada madjelis
pengadilan. Dan barang siapa jang
mengatai saudaranja "kau djahil" harus
dihadapkan kepada madjelis agung, dan
jang berkata "kau gila" harus dihukum
masuk naraka.
23 Djikalau engkau membawa
persembahan kealtar dan disitu teringat
bahwa saudaramu sakit hati terhadap
engkau,
24 maka tinggalkanlah persembahanmu
itu dimuka altar dan pergilah dahulu
berdamai dengan saudaramu. Sesudah
itu barulah datang mempersembahkan
pemberianmu.

Matius 5.25–30
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engkau lekas berdamai
dengan lawanmu selagi engkau
bersama dengan dia ditengah djalan.
Djika tidak, mungkin lawanmu itu
menjerahkan engkau kepada hakim dan
hakim menjerahkan engkau kepada
pegawainja, lalu engkau dibuang
kedalam pendjara.
26 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Engkau tidak keluar dari situ
sebelum utangmu terlunas habis.
27 Telah kamu dengar, bahwa ada
dikatakan: Djangan berzinah.
28 Tetapi Aku bersabda kepadamu:
barang siapa jang dengan nafsu
memandangi seorang wanita, sudah
berzinah dengan dia dalam hatinja.
29 Djikalau mata kananmu menggodai
engkau berbuat dosa, tjabutlah dia dan
lemparkanlah dari padamu; karena
bagimu lebih baik kehilangan satu
anggota tubuhmu, daripada seluruh
tubuhmu dibuang kedalam neraka.
30 Dan djikalau tangan kananmu
menggodai engkau berbuat dosa,
kudungkanlah dia dan lemparkanlah
daripadamu; karena lebih baik bagimu
kehilangan satu anggota tubuhmu,

Matius 5.31–36
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daripada seluruh tubuhmu dibuang
kedalam naraka.
31 Ada dikatakan pula: barang siapa
hendak mentjeraikan isterinja, wadjib
memberikan dia surat talak.
32 Akan tetapi Aku bersabda
kepadamu: barang siapa mentjeraikan
isterinja ketjuali karena zinah, dia
menjebabkannja berbuat zinah, dan
siapa jang menikahi orang jang ditalak
itu, iapun berbuat zinah.
33 Telah kamu dengar bahwa ada
dikatakan kepada orang dahulu kala:
Djangan bersumpah palsu, tetapi segala
sumpahmu terhadap Tuhan harus kau
tepati.
34 Tetapi Aku bersabda kepadamu:
sekali-kali djangan kamu bersumpah:
djangan demi langit, sebab langit itu
tachta Allah;
35 djangan demi bumi sebab bumi itu
alas kakiNja; djangan demi Jerusalem
sebab ia kota Radja Agung.
36 Djangan pula bersumpah demi
kepalamu, sebab engkau tidak berkuasa
memutihkan atau menghitamkan
rambutmu sehelai sekalipun.
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katamu "ja" hendaknja "ja"
sadja, dan katamu, "tidak" hendaknja
"tidak" sadja; apa jang ditambah lagi,
datang dari sidjahat.
38 Telah pula kamu dengar bahwa ada
dikatakan: mata ganti mata dan gigi
ganti gigi.
39 Akan tetapi Aku bersabda kepadamu:
Djangan kamu menantang jang djahat,
melainkan kalau seorang menampar pipi
kananmu, palingkanlah kepadanja jang
sebelah kiri djuga.
40 Dan kalau orang mendakwakan
engkau kepengadilan menuntut
badjumu, berilah dia mantolmu djuga.
41 Kalau seorang memaksa engkau
menemani dia seribu langkah djauhnja,
berdjalanlah dengan dia duaribu
langkah.
42 Berilah kepada orang jang minta
kepadamu, dan jang ingin memindjam
padamu djangan kautolak.
43 Lagi pula kamu dengar: Tjintailah
sesamamu dan bentjilah musuhmu.
44 Akan tetapi Aku bersabda kepadamu:
tjintailah segala musuhmu dan berdoalah
bagi sekalian orang jang menganiaja
kamu.

Matius 5.45–6.2
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kamu mendjadi anakanak Bapamu di Surga, jang menerbitkan
matahariNja bagi orang jang djahat dan
jang baik, lagi menurunkan hudjanNja,
kepada orang jang benar dan jang tak
benar.
46 Karena kalau kamu mentjintai hanja
orang jang tjinta-kasih kepada kamu,
manakah pahalamu kelak? Bukankah
kaum pemungut beapun berbuat
demikian?
47 Dan kalau engkau memberi salam
hanja kepada saudara-saudaramu,
apakah lebihnja perbuatanmu itu?
Bukankah kaum kafir djuga berbuat
demikian?
48 Oleh karena itu hendaklah kamu
mendjadi sempurna sebagaimana
Bapamu di Surga sempurna adanja.
1 Djagalah baik-baik, djangan kamu
lakukan kebadjikanmu didepan
mata orang agar mereka melihat kamu.
Kalau begitu, tiada akan kamu beroleh
gandjaran dari Bapamu jang di Surga.
2 Djadi kalau engkau memberi
derma, djangan kaugemparkan seperti
perbuatan kaum munafik dalam
sinagoge-sinagoge dan didjalan-
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djalan, supaja mereka dipudji orang.
Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu:
Mereka sudah menerima pahalanja.
3 Tetapi engkau, bila memberi derma
djanganlah tangan kirimu mengetahui
apa jang dilakukan tangan kananmu,
4 supaja dermamu itu tersembunji, dan
Bapamu jang melihat jang tersembunji
itu akan membalas.
5 Dan apabila engkau berdoa,
djangan engkau berbuat seperti
kaum munafik, jang suka berdiri
berdoa ditengah-tengah sinagoga dan
dipersimpangan-persimpangan djalan
supaja dilihat oleh orang. Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Mereka sudah
menerima pahalanja.
6 Tetapi engkau, apabila hendak
berdoa, masuklah kedalam bilik dan
kuntjilah pintu, lalu berdoalah kepada
Bapamu dalam kesunjian, dan Bapamu
jang melihat dalam kesunjian, akan
menggandjari engkau.
7 Kalau engkau berdoa, djanganlah
mengutjap banjak perkataan seperti
kaum kafir, jang menjangka bahwa
doanja dikabulkan oleh sebab banjak
perkataannja.

Matius 6.8–16
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kamu menjerupai mereka,
karena sebelum kamu mulai berdoa,
Bapamu sudah tahu apa jang kamu
perlukan.
9 Hendaklah kamu berdoa demikian:
Bapa kami jang di Surga, Dikuduskanlah
NamaMu,
10 Datanglah KeradjaanMu, djadilah
kehendakMu diatas bumi seperti didalam
Surga.
11 Berilah rezeki jang kami perlukan
hari ini,
12 Hapuskanlah utang kami seperti kami
telah menghapus utang orang terhadap
kami;
13 djanganlah masukkan kami kedalam
pertjobaan, tetapi bebaskanlah kami
dari jang djahat.
14 Karena kalau kamu mengampuni
kesalahan orang, maka Bapamu disurga
akan mengampuni kesalahan kamu
djuga.
15 Tetapi kalau kamu tidak mengampuni
orang, Bapamupun tidak mengampuni
kamupun pula.
16 Bila kamu berpuasa, djanganlah
kamu bermuka muram seperti kaum
munafik. Mereka mengerutkan mukanja,

Matius 6.17–23
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supaja puasanja nampak kepada orang.
Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu,
mereka sudah menerima pahalanja.
17 Akan tetapi engkau bila berpuasa,
minjakilah kepalamu dan basuhlah
mukamu,
18 supaja djangan orang melihat engkau
berpuasa, melainkan hanja Bapamu
jang hadir dalam kesunjian dan Ia jang
melihat dalam kesunjian djuga, akan
menggandjari engkau.
19 Djangan kamu mengumpulkan
harta benda bagimu didunia ini,
tempat gegat dan ulat memakannja
dan pentjuri-pentjuri menggali dan
mengambilnja.
20 Tetapi kumpulkanlah bagimu harta
benda disurga, tempat tak ada gegat dan
ulat memakannja atau pentjuri-pentjuri
menggali dan mengambilnja.
21 Karena dimana hartamu, disanapun
hatimu.
22 Matamu itu pelita tubuhmu. Djikalau
matamu sehat, seluruh tubuhmu terang,
23 tetapi kalau matamu keruh, seluruh
tubuhmu gelap adanja. Dan kalau terang
jang ada dalam hatimu mendjadi gelap,
betapa tebalnja kegelapan itu.

Matius 6.24–28
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ada seorang dapat berhamba
kepada dua tuan. Ia akan membentji
seorang dan mengasih jang lain, atau
ia akan setia kepada seorang dan
menghina jang lain. Tak dapat kamu
berhamba serentak kepada Tuhan dan
kepada si-mamon.
25 Karena itu Aku bersabda kepadamu,
djangan kamu tjemas tentang njawamu
apa jang akan kamu makan atau tentang
tubuhmu apa jang akan kamu pakai.
Bukankah njawamu itu lebih bernilai
daripada makanan dan tubuh lebih
berharga daripada pakaian?
26 Tiliklah unggas udara, dia tidak
menabur benih dan tidak menuai,
tidakpun menghimpunkan persediaan
dalam lumbung-lumbung, namun dia
diberi makan oleh Bapamu jang disurga.
27 Bukankah kamu lebih berharga dari
semua itu? Dan siapa diantara kamu
jang dengan segala ketjemasannja
sanggup memperpandjang djalan
hidupnja dengan satu elo sekalipun?
28 Dan mengapa kamu tjemas tentang
pakaian? Tiliklah bunga-bunga bakung
dipadang rumput, betapa tumbuhnja.

Matius 6.29–7.1
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Dia tidak bekerdja, tidakpun memintal
benang,
29 tetapi Aku bersabda kepadamu:
Salomon dalam segala kemuliaannja
tidak berpakaian seperti sekuntum
bunga itu.
30 Tetapi kalau rerumput dipadang, jang
hari ini hidup dan esok dilemparkan
kedalam dapur api, dihiasi oleh Allah
sedemikian, betapa lebih lagi kamu, hai
orang jang kurang pertjaja?
31 Karena itu djanganlah kamu tjemas
serta berkata: Apa jang akan kita
makan, apa jang akan kita minum, apa
jang akan kita pakai?
32 Orang-orang kafirlah jang chawatir
akan segala itu, padahal Bapamu jang
disurga tahu, bahwa kamu memerlukan
semua itu.
33 Djadi: tjarilah dahulu keradjaan Allah
dan kebenaranNja, dan segala jang lain
itu akan ditambahkan bagimu.
34 Djanganlah kamu tjemas tentang
hari esok, sebab hari esok ada urusannja
sendiri. Tiap-tiap hari ada tjukup
kesusahannja sendiri.
1 Djangan kamu menghukum orang
supaja kamu sendiri tidak dihukum.
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hukuman jang kamu djatuhkan
akan didjatuhkan kepadamu djuga. Dan
ukuran jang kamu gunakan akan dipakai
bagimu djuga.
3 Mengapakah engkau menilik selumbar
kaju dalam mata saudaramu dan tiang
dalam matamu sendiri tidak kaulihat?
4 Atau mengapa kau katakan kepada
saudaramu: Mari, kutjungkil selumbar
itu dari matamu, padahal ada tiang
dalam matamu sendiri?
5 Hai orang munafik, keluarkan dahulu
tiang dari matamu sendiri, lalu matamu
tjukup tadjam untuk mengeluarkan
selumbar itu dari mata saudaramu.
6 Djanganlah kamu memberikan barang
jang kudus kepada andjing-andjing dan
mutiaramu djangan kautjampakkan
kepada babi-babi, supaja tidak dipidjak
olehnja, dan dia berbalik mengerkah
kamu.
7 Mintalah maka akan diberikan
kepadamu, tjarilah maka kamu akan
mendapat, ketuklah maka pintu akan
dibuka bagimu.
8 Karena barang siapa meminta akan
memperoleh, barang siapa mentjari

Matius 7.9–15
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akan mendapat, barang siapa mengetuk,
baginja pintu akan dibuka.
9 Adakah gerangan seorang diantara
kamu jang memberikan anaknja sebuah
batu, kalau dia meminta roti,
10 atau seekor ular kalau dia meminta
ikan?
11 Djadi kalau kamu, meski bertabiat
djahat, tahu memberi barang jang baik
kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi
Bapamu jang disurga memberi barang
jang baik kepada segala orang jang
minta kepadaNja.
12 Djadi apa jang kamu kehendaki orang
berbuat bagi kamu, hendaklah demikian
djuga kamu berbuat bagi mereka.
Karena demikianlah sjarat hukum taurat
dan nabi-nabi.
13 Masuklah melalui pintu jang sempit
sebab lebarlah pintu dan luaslah djalan
jang menudju kebinasaan, dan banjak
orang mendjalaninja.
14 Karena ketjillah pintu dan sempitlah
djalan, jang menudju kehidupan, dan
hanja sedikit orang jang menemukannja.
15 Hendaklah kamu waspada terhadap
nabi-nabi palsu. Mereka datang
kepadamu berpakaian bulu domba,

Matius 7.16–22
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tetapi dalam batin mereka itu bagaikan
serigala ganas.
16 Pada buah-buahnja kamu mengenali
mereka. Dapatkah dari pokok duri orang
memetik buah anggur? Atau dari pokok
onak orang memetik buah ara?
17 Demikian tiap-tiap pohon jang
baik menghasilkan buah-buah jang
baik, tetapi pohon-pohon jang buruk
menghasilkan buah-buah jang buruk.
18 Malahan mustahil sebatang pohon
jang baik menghasilkan buah-buah
buruk dan sebatang pohon buruk
menghasilkan buah-buah jang baik.
19 Dan tiap-tiap pohon jang tidak
menghasilkan buah-buah jang baik akan
ditebang dan dilemparkan kedalam api.
20 Djadi, pada buah-buahnja kamu
mengenali mereka.
21 Bukan semua orang jang berkata
kepadaKu: Ja Tuhan, Ja Tuhan, akan
masuk kedalam Keradjaan Surga,
melainkan jang memenuhi kehendak
BapaKu disurga.
22 Pada hari itu banjak orang akan
berkata kepadaKu: Ja Tuhan, Ja
Tuhan; bukankah kami telah bernubuat
dengan namaMu? Dan mengusir setan

Matius 7.23–27
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dengan namaMu? Dan mengadakan
mukdjizat-mukdjizat dengan namaMu?
23 Tetapi pada ketika itu Aku akan
bersabda kepada mereka dengan
njata-njata: Kamu itu tak pernah Aku
kenal. Enjahlah dari hadapanKu, wahai
kamu sekalian jang mengerdjakan
segala kedjahatan.
24 Djadi, barang siapa jang
mendengarkan adjaranKu dan
melakukannja, ia seumpama seorang
bidjaksana jang mendirikan rumahnja
diatas wadas.
25 Kemudian hudjan turun, air
membandjir, topan menderu menempuh
rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh
sebab berdasarkan batu.
26 Akan tetapi barang siapa jang
mendengarkan adjaranKu dan tidak
melakukannja, ialah seumpama orang
bodoh, jang mendirikan rumah diatas
tanah pasir.
27 Kemudian hudjan turun, air
membandjir, topan menderu menempuh
rumah itu, maka robohlah rumah itu dan
dahsjatlah keruntuhannja.

Matius 7.28–8.6
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Jesus selesai mengadjar
demikian, sekalian orang amat sangat
takdjub akan adjaranNja,
29 karena Ia mengadjar mereka sebagai
seorang jang berkekuasaan dan bukan
seperti ahli-ahli taurat.
1 Ketika Jesus turun dari bukit banjak
orang mengikutNja.
2 Dan datang kepadaNja seorang
berkusta dan sambil menjembah sudjud
berkata: Tuan, kalau tuan mau, tuan
dapat membersihkan aku.
3 Lalu Jesus mengulurkan tanganNja
dan menjentuh dia serta bersabda:
Aku mau: bersihlah engkau. Dan ketika
itupun dia bersih dari kusta.
4 Lalu Jesus berkata kepadanja:
Djanganlah itu kautjeritakan kepada
siapapun, pergilah dan tundjuklah dirimu
kepada imam, dan persembahkanlah apa
jang diwadjibkan Moses guna mendjadi
bukti bagi mereka.
5 Ketika Jesus masuk ke Kafarnaum,
datanglah kepadaNja seorang perwira,
serta bermohon:
6 Tuan, dirumahku ada seorang
hambaku sakit lumpuh dan menderita
amat sangat.
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mendjawab kepadanja: Aku
akan datang menjembuhkan dia.
8 Tetapi sahut perwira itu kepadaNja:
Tuan, saja tak lajak Tuan masuk kebawah
atap rumahku, tetapi hendaklah Tuan
mengutjapkan sepatah kata sadja, maka
hambaku akan sembuh.
9 Sebab sajapun seorang bawahan, dan
ada laskar dibawah perintahku; dan
kalau kukatakan kepada salah seorang:
pergilah, maka iapun pergi; dan kepada
jang lain: marilah, maka iapun datang;
atau pun kepada hambaku: kerdjakanlah
itu, maka dikerdjakannja.
10 Mendengar itu heranlah Jesus dan
bersabda kepada orang-orang jang
mengiringNja: Sesungguhnja Aku
bersabda kepadamu: kepertjajaan
sebesar ini, diantara orang Israel belum
pernah Kudjumpai.
11 Dan Aku bersabda kepadamu: Banjak
orang akan datang dari sebelah Timur
dan Barat dan akan berbaring makan
bersama dengan Abraham, Isaak dan
Jakob dalam Keradjaan,
12 tetapi putera-putera keradjaan akan
dibuang keluar ketempat gelap: disana
akan ada tangisan dan kertak gigi.

Matius 8.13–20
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kepada perwira itu Ia bersabda:
Pulanglah dan djadilah bagimu seperti
jang engkau pertjaja. Dan pada ketika
itu sembuhlah hamba itu.
14 Setibanja dirumah Petrus, Jesus
melihat mak mentua Petrus ada
berbaring sakit demam.
15 Jesus memegang tangannja, lalu
lenjaplah demam itu. Iapun bangun dan
melajani mereka.
16 Dan pada sendja hari orang datang
membawa kepadaNja banjak orang jang
kerasukan setan, dan dengan sepatah
kata diusirNja setan-setan itu. Segala
orang sakit disembuhkanNja.
17 Demikianlah telah ditepati nubuat
nabi Isaias, bunjinja: Ia telah mengambil
kelemahan kita, dan menanggung segala
penjakit kita.
18 Apabila Jesus melihat orang banjak
mengelilingiNja, Iapun menjuruh
bertolak keseberang.
19 Lalu datang kepadaNja seorang
ahli taurat katanja: Guru, saja hendak
mengikuti Tuan kemanapun Tuan pergi.
20 Sabda Jesus kepadanja: Serigalaserigala mempunjai liang dan unggas
mempunjai sarang, tetapi Putera
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manusia tidak mempunjai suatupun
tempat membaringkan kepalaNja.
21 Dan seorang lain pula diantara
murid-muridNja berkata kepadaNja:
Guru, biarkanlah saja dahulu pergi
menguburkan bapaku.
22 Tetapi Jesus bersabda kepadanja:
Ikutilah Aku, dan biarkanlah orang-orang
mati menguburkan orang-orangnja jang
mati.
23 Setelah itu Jesus naik keatas perahu
dan murid-murid mengikutiNja.
24 Dan timbullah gelora air tasik jang
hebat, sehingga gelombang menimbusi
perahu. Tetapi Jesus sedang tidur.
25 Maka datanglah murid-murid
membangunkanNja, sambil berkata:
Tuan, tolong, kita karam.
26 Tetapi Jesus bersabda kepada
mereka: Mengapa kamu takut, hai orang
jang kurang pertjaja? Lalu Ia bangun
dan dihardikNja angin dan tasik lalu
djadi tenang sekali.
27 Maka tertjenganglah orang serta
berkata: Siapakah Dia ini, sehingga
angin dan air tasikpun menurut
perintahNja?

Matius 8.28–34
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mereka keseberang
didaerah Gadara, dua orang kerasukan
setan datang menemuiNja. Mereka itu
keluar dari gua-gua pekuburan dan
berlaku amat buas, sehingga tak dapat
orang melalui djalan disitu.
29 Mereka berteriak katanja: Apakah
urusanMu dengan kami, hai Putera
Allah? Adakah Engkau datang kemari
untuk menjiksa kami sebelum waktunja?
30 Tak seberapa djauh dari mereka ada
sekelompok babi, besar djumlahnja,
sedang mentjari makanan.
31 Kata setan-setan itu kepada Jesus:
Djikalau Engkau hendak mengusir kami,
suruhlah kami masuki kawanan babi itu.
32 Kata Jesus kepada mereka: Pergilah!
Lalu mereka keluar dan memasuki babi
itu. Maka berlarianlah seluruh kawanan
itu dan terdjun dari tubir kedalam air
tasik, lalu mati lemas dalam air.
33 Maka gembala-gembalapun lari, dan
setiba dikota mereka mentjeriterakan
segala kedjadian itu, djuga tentang
orang-orang kerasukan setan itu.
34 Maka keluarlah sekalian isi kota
hendak menemui Jesus. Dan setelah
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bertemu mereka minta supaja Ia
meninggalkan daerah mereka.
1 Setelah itu Jesus naik pula
kedalam perahu dan bertolak
keseberang, kemudian sampailah Ia
dikota kediamanNja.
2 Dan orang membawa kepadaNja
seorang lumpuh terbaring diatas suatu
pembaringan. Melihat kepertjajaan
mereka bersabdalah Jesus kepada orang
lumpuh itu: "Pertjajalah hai anakKu,
dosamu sudah diampuni".
3 Lalu beberapa ahli taurat berkata
dalam hati: Dia menghodjat Allah.
4 Tetapi Jesus mengetahui pikiran
mereka dan bersabda: Mengapa kamu
berpikir djahat dalam hatimu?
5 Mana jang lebih mudah, mengatakan:
dosamu sudah diampuni, atau
mengatakan: bangunlah dan
berdjalanlah.
6 Tetapi supaja kamu tahu, bahwa
Putera manusia berkuasa mengampuni
dosa didunia, (lalu Ia bersabda kepada
orang lumpuh): Bangunlah, angkatlah
pembaringanmu dan pulanglah
kerumahmu.
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iapun bangun lalu pulang
kerumahnja.
8 Dan orang banjak jang melihat itu
merasa takut dan memuliakan Allah,
jang memberi kuasa begitu besar kepada
manusia.
9 Setelah berangkat dari sana Ia
melihat seorang bernama Mateus duduk
dipabean. Kata Jesus kepadanja: Ikutlah
Aku. Iapun bangun lalu mengikuti Jesus.
10 Dan ketika Jesus sedang berbaring
makan dalam rumah, banjak pemungut
bea dan orang berdosa turut makan
bersama Jesus beserta para muridNja.
11 Melihat itu berkatalah orang parisi
kepada murid-murid itu: Mengapa Guru
kamu makan bersama dengan orangorang pemungut bea dan orang-orang
berdosa?
12 Tetapi hal itu terdengar oleh Jesus,
dan Ia bersabda: Bukan orang sehat
jang memerlukan tabib, melainkan orang
sakit.
13 Pergilah dan peladjarilah apakah
artinja: Belas kasihan, itulah jang
Kukehendaki, bukan kurban-kurban.
Karena Aku datang bukan untuk
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memanggil orang-orang saleh,
melainkan orang-orang berdosa.
14 Murid-murid Johanes datang
kepada Jesus, lalu berkata: Mengapa
kami dan orang parisi berpuasa dan
murid-muridMu tidak berpuasa?
15 Sabda Jesus kepada mereka:
Bolehkah para tamu bersedih hati pada
pesta nikah, selama mempelai laki-laki
ada sertanja? Tetapi akan tiba waktunja,
maka mempelai diambil dari padanja
dan sesudah itu mereka akan berpuasa.
16 Orang tidak menampalkan kain baru
pada pakaian lama, karena kain tampal
akan mengojakkan pakaian, sehingga
kojaknja bertambah besar.
17 Tidak djuga orang menjimpan anggur
dalam kerbat-kerbat lama, karena kalau
begitu, kerbat-kerbat petjah, lalu anggur
tumpah dan kerbat-kerbatpun binasa.
Air anggur baru biasa disimpan orang
dalam kerbat-kerbat baru. Kalau begitu
kedua-duanja terpelihara.
18 Ketika Jesus sedang berbitjara
demikian, datanglah seorang kepala
sinagoga dan sambil menjembah sudjud
berkata kepadaNja: Tuan, puteriku
baru-baru meninggal; marilah Tuan
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letakkanlah tanganMu atasnja, tentu ia
akan hidup kembali.
19 Lalu Jesus pergi mengikuti dia
bersama dengan murid-muridNja.
20 Dan ada seorang wanita, jang sakit
leleh darah sudah duabelas tahun
lamanja, menjusul dari belakang. Ia
menjentuh djumbai mantol Jesus,
21 sebab ia berkata dalam hati: Djika
sadja menjentuh pakaiannja sadja, tentu
saja akan sembuh.
22 Tetapi Jesus menoleh dan melihat
dia lalu bersabda kepadaNja:
"Bergembiralah hai anakKu,
kepertjajaanmu telah menjembuhkan
dikau". Dan pada ketika itu djuga
sembuhlah wanita itu.
23 Dan setiba Jesus dirumah kepala itu,
serta dilihatNja peniup-peniup suling dan
orang banjak sedang ribut, bersabdalah
Ia:
24 Undurlah kamu; anak ini bukan
mati melainkan tidur. Tetapi mereka
menertawakanNja.
25 Dan setelah segala orang itu diusir,
Jesus masuk dan dipegangNja tangan
anak itu, maka segera ia bangun.
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26 Dan

40

petjahlah kabar tentang hal itu
keseluruh daerah.
27 Sesudah berangkat dari sana dua
orang buta mengikutiNja dan berseru:
Hai Putera David, kasihanilah kami.
28 Dan sesampai dirumah, datanglah
kedua orang itu kepadaNja, dan Jesus
berkata kepada mereka: Pertjajakah
kamu, bahwa Aku berkuasa membuat
itu? Kata mereka kepadaNja: Ja Tuan,
kami pertjaja.
29 Lalu Ia menjentuh mata mereka
sambil berkata: Djadilah bagimu
menurut kepertjajaanmu,
30 maka terbukalah mata mereka. Dan
Jesus melarang dengan keras, kataNja:
Djagalah supaja seorangpun tidak
mengetahui hal ini.
31 Tetapi baru sadja keluar merekapun
mulai memasjhurkan namaNja keseluruh
daerah itu.
32 Setelah mereka itu keluar, orang
membawa kepadaNja seorang kelu jang
kerasukan setan.
33 Setelah setan terusir bertuturlah
orang kelu itu. Maka tertjenganglah
orang banjak, katanja: Peristiwa jang
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demikian belum pernah dilihat ditanah
Israel.
34 Tetapi orang-orang parisi berkata:
Dengan kuasa kepala segala setan Ia
mengusir setan-setan.
35 Lalu Jesus berkeliling mengundjungi
segala kota dan dusun serta mengadjar
dalam segala sinagoga mereka,
memaklumkan Kabar gembira tentang
Keradjaan Surga serta menjembuhkan
segala penjakit dan idapan.
36 Melihat orang banjak itu Ia merasa
belas-kasihan akan mereka, sebab
mereka itu letih dan terlantar laksana
domba-domba tidak bergembala.
37 Maka bersabdalah Ia kepada muridmuridNja: Panen itu limpah, tetapi
pekerdja-pekerdja hanja sedikit;
38 sebab itu mintalah kepada Tuhan
jang empunja panen, supaja Ia mengirim
pekerdja-pekerdja untuk panen itu.
1 Lalu Jesus memanggil duabelas
muridNja dan memberi mereka
kuasa atas roh-roh djahat untuk
mengusirnja dan untuk menjembuhkan
segala djenis penjakit dan idapan.
2 Inilah nama keduabelas rasul itu:
Jang pertama, ialah Simon, jang disebut
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Petrus. Selandjutnja Andreas, saudara
Simon,
3 Jakobus anak Zebedeus dan
saudaranja Joanes, Pilipus dan
Bartolomeus, Tomas dan Mateus
pemungut bea, Jakobus anak Alfeus dan
Tadeus.
4 Simon penggiat dan Judas Iskariot
jang kemudian mengchianati Dia.
5 Keduabelas murid itupun disuruh
oleh Jesus pergi mengadjar, dan Ia
berpesan kepada mereka: Djangan
kamu menjimpang kedaerah-daerah
orang kafir atau memasuki kota-kota
Samaria,
6 melainkan pergilah kepada dombadomba umat Israel jang hilang.
7 Pergilah memaklumkan, bahwa
Keradjaan Surga sudah dekat.
8 Sembuhkanlah segala orang sakit,
hidupkanlah orang-orang mati,
bersihkanlah orang-orang berkusta, dan
usirlah segala setan. Dengan pertjuma
kamu terima, maka berilah dengan
pertjuma pula.
9 Djangan kamu membawa emas
atau perak atau tembaga dalam
ikat-pinggangmu;
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pula sebuah pundi-pundi,
dua helai badju dalam, kasut atau
tongkat, sebab patutlah tiap pekerdja
mendapat redjekinja.
11 Dalam kota atau dusun manapun
kamu masuki, periksalah dahulu siapa
jang lajak, lalu tinggallah disitu sampai
kamu berangkat pula.
12 Ketika memasuki rumah berilah
salam kepadanja,
13 dan djikalau isi rumah itu lajak,
salammu itu turun keatas mereka; kalau
tidak, salam itu akan berbalik kepadamu.
14 Dan apabila orang tidak menjambut
kamu dan tidak mendengarkan
pengadjaranmu, keluarlah dari rumah
atau kota itu sambil mengebaskan
debunja dari kakimu.
15 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Bagi Sodoma dan Gomora
akan lebih ringan perkaranja pada hari
kiamat kelak, dari pada bagi kota itu.
16 Perhatikanlah, Aku mengutus kamu
bagaikan domba-domba ketengah
kelompok-kelompok serigala. Hendaklah
kamu tjerdik seperti ular, djudjur seperti
burung merpati,
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waspada terhadap semua orang.
Karena mereka akan menjerahkan
kamu kepada madjelis-madjelis
pengadilan dan mendera kamu dalam
sinagoga-sinagoga.
18 Dan karena Aku, kamu akan
dihadapkan kepada pemerintah negerinegeri dan radja-radja, supaja kamu
memberi kesaksian kepada mereka dan
kepada orang-orang kafir.
19 Tetapi kalau kamu diserahkan
demikian, djangan kamu chawatir
bagaimanakah atau apakah jang hendak
kamu katakan, karena pada ketika itu
akan diilhamkan kepadamu apa jang
harus kamu katakan.
20 Sebab bukan kamu jang akan
berbitjara, melainkan Roh Bapamu akan
berbitjara dalam kamu.
21 Saudara akan menjerahkan
saudaranja untuk dibunuh, dan demikian
bapak terhadap anaknja. Anak-anak
akan mendurhaka kepada orang tuanja
serta membunuh mereka.
22 Dan kamu akan dibentji oleh sekalian
orang karena namaKu; tetapi barang
siapa bertekun sampai pada kesudahan,
dialah akan selamat.
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kalau kamu dianiaja dalam
salah satu kota, larilah kekota jang lain.
Karena sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Pada ketika Putera manusia
akan datang, belum selesailah kamu
mengundjungi segala kota Israel.
24 Tiadalah seorang murid melebihi
gurunja atau seorang hamba melebihi
tuannja.
25 Tjukuplah bagi seorang murid kalau
nasibnja sama seperti nasib gurunja, dan
bagi hamba kalau halnja sama seperti
hal tuannja. Djikalau tuan rumah disebut
beelsebub, apalagi segala isi rumahnja.
26 Sebab itu djangan kamu takut
akan mereka, karena tak suatupun
terselubung jang tidak akan terbuka,
dan tak suatupun tersembunji jang tidak
akan diketahui.
27 Apa jang Kukatakan kepadamu
dalam gelap, hendaklah kemudian kamu
tuturkan pada siang hari, dan apa jang
dibisikkan ketelingamu, hendaklah kamu
siarkan dari atas sotoh-sotoh rumah.
28 Djangan kamu takut akan mereka
jang membunuh badan dan tidak
berkuasa membunuh djiwa, melainkan
hendaklah kamu takut akan Dia jang
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berkuasa membinasakan baik badan
baik djiwa dalam naraka.
29 Bukankah burung pipit didjual dua
ekor sesen? Namun tak seekorpun jang
djatuh kebumi tanpa dikehendaki oleh
Bapamu.
30 Dan akan kamu, rambut kepalamu
adalah terhitung.
31 Sebab itu djangan kamu tjemas,
karena kamu lebih berharga dari
sekawan burung pipit itu.
32 Barang siapa mengakui Aku didepan
orang, dia akan Kuakui dihadirat BapaKu,
33 tetapi barang siapa menjangkal Aku
didepan orang, diapun akan Kusangkal
dihadirat BapaKu jang ada disurga.
34 Djangan kamu sangka, bahwa
Aku datang membawa ketenteraman
kedunia. Aku datang bukan untuk
membawa ketenteraman, melainkan
untuk membawa pedang.
35 Karena Aku datang membawa
pertarungan antara seorang dengan
bapanja, antara anak wanita dengan
ibunja, antara menantu dengan mak
mentuanja;
36 dan jang mendjadi musuh seseorang,
ialah orang-orang seisi rumahnja.
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siapa mentjintai bapa atau
ibunja lebih dari Aku, ia tak lajak bagiKu;
dan siapa mentjintai anaknja laki-laki
atau wanita lebih dari Aku, ia tak lajak
bagiKu.
38 Dan barang siapa tidak mengangkat
salibnja dan mengikuti Aku, iapun tak
lajak bagiKu.
39 Barang siapa menemui njawanja
akan kehilangan njawanja itu, dan
barang siapa kehilangan njawanja
karena Aku, ia akan menemuinja.
40 Barang siapa menjambut kamu, ia
menjambut Aku; dan siapa menjambut
Aku, ia menjambut Dia jang telah
mengutus Aku.
41 Barang siapa menjambut seorang
nabi sebab ia nabi, dia akan menerima
pahala nabi; dan barang siapa jang
menjambut seorang sutji sebab ia sutji,
dia akan menerima pahala orang sutji.
42 Dan barang siapa memberikan air
sedjuk setjangkir kepada salah seorang
dari antara jang terketjil ini, sebab ia
muridKu, maka ia tak akan kehilangan
pahalanja.
1 Setelah Jesus menjudahi
pengadjaran itu kepada
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keduabelas muridNja, Iapun berangkat
pula dari sana, lalu pergi mengadjar
dan memaklumkan Indjil didalam segala
kota mereka.
2 Tatkala Joanes didalam pendjara
mendengar tentang perbuatanperbuatan Jesus, maka ia mengutus
beberapa muridnja kepada Jesus,
3 hendak menanjakan: Engkaukah jang
harus datang atau adakah seorang lain
harus kami nantikan?
4 Jesus mendjawab kepada mereka:
Pergilah dan kabarkanlah kepada Joanes
apa jang telah kamu dengar dan lihat,
5 jakni: orang buta melihat, orang
pintjang berdjalan, orang berkusta
dibersihkan, orang tuli mendengar,
orang mati bangkit dan kepada orang
miskin dikabarkan Kabar gembira;
6 dan berbahagialah orang jang tidak
menaruh sjak akan Daku.
7 Setelah mereka pergi Jesuspun mulai
berbitjara tentang Joanes kepada orang
banjak, dan Ia bersabda: Apakah jang
kamu pergi lihat kepadang gurun?
Sebatang lalangkah jang digojangkan
angin?
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apakah jang kamu pergi lihat?
Seorang jang berpakaian haluskah?
Ingatlah, orang-orang jang berpakaian
halus berdiam didalam istana radjaradja.
9 Djadi apakah jang kamu pergi
lihat? Seorang nabikah? Sungguh, Aku
bersabda kepadamu, bahkan lebih dari
seorang nabi.
10 Karena tentang dialah ada tersurat:
Aku akan mengutus pesuruhKu untuk
mendahuluiMu, untuk menjediakan
djalan dihadapanMu.
11 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Dari antara sekalian machluk
jang lahir dari wanita tak pernah muntjul
jang lebih besar daripada Joanes
Pemandi; namun jang terketjil dalam
Keradjaan Surga lebih besar dari dia.
12 Sedjak masa Joanes sampai hari ini
Keradjaan Surga diserbu, dan segala
penjerbu merebutnja.
13 Karena nabi-nabi dan taurat
bernubuat sampai pada zaman Joanes.
14 Dan djikalau kamu hendak mengerti:
Dia inilah Elias jang hendak datang.
15 Siapa bertelinga untuk mendengar,
hendaknja ia mendengarkan.
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dengan siapa hendak
Kuumpamakan bangsa zaman ini?
Mereka itu bagaikan budak-budak jang
duduk dipasar dan berseru kepada
kawan-kawannja:
17 Kami meniup seruling, tetapi kamu
tidak menari; kami meratap, tetapi kamu
tidak menangis.
18 Karena Joanes datang, dan dia
tidak makan atau minum, maka orang
mengatakan: Ia kerasukan setan.
19 Dan Putera manusia datang, Ia
makan dan minum, maka dikatakan
orang: Tengoklah, Dia seorang pelahap
dan peminum anggur, bersahabat
dengan kaum pemungut bea dan orangorang berdosa. Tetapi kebidjaksanaan
akan dibenarkan oleh perbuatanperbuatannja.
20 Lalu Jesus mengetjam kota-kota
tempat Ia telah mengerdjakan terbanjak
mukdjizatNja, namun tidak bertobat.
21 Maka bersabdalah Ia: Bertjelakalah
engkau, wahai Korazin; bertjelakalah
engkau, wahai Betsaida: karena djikalau
sekiranja di Tirus dan Sidon sudah
berlaku mukdjizat-mukdjizat jang telah
diadakan dalam kamu, tentu mereka
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sudah lama bertobat dengan memakai
karung dan berabu.
22 Tetapi Aku bersabda kepadamu: Bagi
Tirus dan Sidon pada hari kiamat akan
lebih ringan perkaranja daripada bagi
kamu.
23 Dan engkau, wahai Kafarnaum,
adakah engkau akan ditinggikan sampai
kelangit? Engkau akan direndahkan
sampai kedalam naraka. Karena
sekiranja di Sodoma telah diadakan
segala mukdjizat, jang sudah berlaku
dalam engkau, tentu dia masih berdiri
sampai pada hari ini djuga.
24 Tetapi Aku bersabda kepadamu: Bagi
daerah Sodoma pada hari kiamat akan
lebih ringan perkaranja daripada bagi
engkau.
25 Pada waktu itu Jesus mulai berbitjara
dan bersabda: Aku mempermuliakan
Dikau, ja Bapa, Tuhan langit dan bumi,
sebab hal-hal itu Kaurahasiakan kepada
orang-orang berilmu dan tjendekia, dan
Kaunjatakan kepada orang-orang ketjil.
26 Ja Bapa, karena demikianlah jang
Kaukehendaki.
27 BapaKu sudah menjerahkan segala
sesuatu kepadaKu, dan tak seorangpun
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jang mengenal Putera selain Bapa,
dan tak seorangpun mengenal Bapa,
ketjuali Putera dan mereka jang diberi
pernjataan oleh Putera.
28 Marilah kepadaKu, kamu jang
letih-lesu dan berbeban berat maka Aku
akan menjegarkan kamu.
29 Tanggunglah kuk jang Aku pasang,
dan beladjarlah padaKu, sebab Aku
lembut dan rendah hati, maka kamu
akan menemui ketenteraman bagi
djiwamu.
30 Karena kuk jang Aku pasang enak
dan beban jang Aku berikan ringan
adanja.
1 Pada masa itu, pada suatu hari
Sabat, Jesus berdjalan melalui
ladang-ladang gandum. Dan sebab
lapar maka murid-muridNja mulai
memetik majang-majang gandum dan
memakannja.
2 Melihat itu orang-orang parisi berkata
kepada Jesus: Tengoklah, muridmuridMu berbuat jang tak halal pada
hari Sabat.
3 Udjar Jesus kepada mereka: Belumkah
kamu batja jang dilakukan David, ketika
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ia beserta para pengiringnja merasa
lapar?
4 Bagaimana ia masuk kedalam
kenisah, lalu makan roti persembahan
jang dilarang makan kepadanja dan
pengiring-pengiringnja, dan boleh
dimakan oleh imam-imam sadja?
5 Atau belum djuga kamu batja
dalam taurat, bahwa imam-imampun
melanggar hukum Sabat dalam kenisah,
namun tidak bersalah?
6 Tetapi Aku bersabda kepadamu: Disini
ada jang melebihi kenisah.
7 Djikalau kiranja kamu mengerti
apa maksud sabda: Belas-kasihan,
itulah jang Kukehendaki, dan bukan
kurban-kurban, tentu kamu tidak
menghukumkan orang-orang jang tidak
bersalah.
8 Karena Putera manusia berkuasa atas
hari Sabat djuga.
9 Dari sana Jesuspun berdjalan terus,
masuk kesinagoga mereka.
10 Dan ada disitu seorang jang mati
tangannja sebelah. Mereka bertanja
kepadaNja, dengan maksud hendak
mempersalahkan Dia: Halalkah
menjembuhkan orang pada hari Sabat?
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Jesus kepada mereka:
Djikalau seorang dari antara kamu
mempunjai seekor domba dan domba
itu terperosok kedalam lubang pada hari
Sabat, tiadakah segera ia memegang
dan menarik dia keluar?
12 Tetapi betapa lebihnja seorang
manusia daripada seekor domba. Djadi
halal benar berbuat baik pada hari
Sabat.
13 Lalu Ia bersabda kepada orang sakit
itu: Kedangkanlah tanganmu. Orang
itu mengedangkannja, maka tangan itu
pulih dan mendjadi sehat seperti jang
sebelah.
14 Lalu orang parisi keluar dan
berunding melawan Dia bagaimana
dapat membinasakanNja.
15 Tetapi Jesus mengetahui hal itu dan
mengundurkan diri dari sana. Banjak
orang mengikutiNja dan mereka semua
disembuhkanNja.
16 Tetapi Ia melarang memasjhurkan
namaNja,
17 supaja ditepati nubuat Isaias
bunjinja:
18 Inilah HambaKu jang Kupilih, jang
Kutjintai, tempat kesukaan hatiKu; Aku
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akan menaruh RohKu diatasNja, dan Ia
akan memaklumkan keadilan kepada
kaum kafir.
19 Ia tak akan bertjedera dan berteriak,
tidak pula kedengaran suaraNja
didjalan-djalan;
20 batang lalang jang terkulai tak
akan dipatahkanNja, sumbu jang masih
berasap tidak dipadamkanNja: hingga
hukum Allah didjajakanNja;
21 dan pada namaNja kaum kafir akan
berharap.
22 Kemudian orang membawa
kepadaNja seorang kerasukan setan jang
buta dan kelu. Jesus menjembuhkannja
sehingga dapat bertutur dan melihat.
23 Maka takdjublah amat sangat
sekalian orang serta berkata: Bukankah
Dia ini Putera David itu?
24 Ketika orang parisi mendengar
itu, mereka berkata: Dengan kuasa
beelsebub kepala setan-setan Ia
mengusir setan.
25 Tetapi Jesus mengetahui pikiran
mereka dan bersabda kepada mereka:
Tiap keradjaan jang bertantangan
dengan dirinja akan binasa, dan
tiap kota atau rumah tangga jang
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bertantangan dengan dirinja tidak dapat
bertahan.
26 Dan djikalau setan mengusir
setan, nistjajalah dia bertantangan
dengan dirinja sendiri; bagaimanakah
keradjaannja dapat bertahan?
27 Dan lagi: Seandainja Aku mengusir
setan dengan kuasa beelsebub, dengan
kuasa siapakah anak-anakmu mengusir
dia? Oleh sebab itu mereka ini mendjadi
hakim-hakim terhadap kamu.
28 Tetapi djikalau Aku mengusir setan
dengan Roh Allah, nistjaja Keradjaan
Allah sudah sampai padamu.
29 Atau pula, bagaimanakah seseorang
dapat masuk kedalam rumah seorang
jang kuat dan merampas hartanja,
kalau tidak diikatnja dahulu orang jang
kuat itu; setelah itu baru dapatlah ia
merampasi rumah itu.
30 Barang siapa jang tidak memihak
kepadaKu ia melawan Aku, dan barang
siapa jang tidak mengumpulkan bersama
dengan Aku, ia mentjerai-beraikan.
31 Karena itu Aku bersabda kepadamu:
Tiap dosa dan hodjatpun akan diampuni
kepada manusia, tetapi hodjat terhadap
Roh Kudus tak akan diampuni.
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barang siapa mengutjapkan
perkataan menentang Putera manusia,
ia akan diampuni; tetapi barang siapa
mengutjapkan perkataan menentang
Roh Kudus dia tak akan diampuni, tidak
didunia ini, maupun diachirat.
33 Kalau sebatang pohon baik, maka
buah-buahnjapun baik, kalau sebatang
pohon buruk maka buahnjapun buruk;
karena pohon itu dikenal pada buahnja.
34 Wahai kamu bangsa biludak,
bagaimana kamu dapat mengatakan
apa-apa jang baik, pada hal kamu
sendiri djahat. Karena segala tuturan
mulut adalah luapan hati.
35 Barang siapa baik, iapun
mengeluarkan jang baik dari
perbendaharaan jang baik; barang
siapa djahat, iapun mengeluarkan jang
djahat dari perbendaharaan jang djahat.
36 Tetapi Aku bersabda kepadamu
bahwa tiap kata sia-sia jang dituturkan
orang, akan harus dipertanggungdjawabkannja pada hari kiamat.
37 Dari perkataanmu engkau akan
dibenarkan dan dari perkataanmu pula
engkau akan dihukum.
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suatu hari berkatalah beberapa
ahli taurat dan orang-orang parisi
kepadaNja: Guru, kami ingin melihat
suatu tanda daripadaMu.
39 Djawab Jesus kepada mereka:
Bangsa jang djahat dan berzinah ini
menuntut suatu tanda, tetapi tidak
diberikan kepadanja ketjuali tanda nabi
Jonas itu.
40 Karena sebagaimana nabi Jonas ada
selama tiga hari tiga malam dalam perut
ikan besar itu, demikian pula Putera
manusia akan ada tiga hari dan tiga
malam lamanja dalam hati bumi.
41 Orang Ninife akan bangkit pada hari
kiamat bersama dengan bangsa ini, dan
mereka akan menghukumkan dia karena
mereka telah bertobat oleh pengadjaran
Jonas; tetapi ketahuilah, disini ada jang
melebihi Jonas.
42 Dan Ratu dari sebelah selatan
itu akan bangkit pada hari kiamat
bersama dengan bangsa ini dan akan
menghukumkannja, karena ia datang
dari udjung bumi untuk mendengarkan
hikmat Salomon; tetapi ketahuilah, disini
ada jang melebihi Salomon.
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kalau roh djahat itu keluar
dari seseorang, iapun pergi mengembara
kepadang-padang tandus, mentjari
tempat istirahat, tetapi tidak bertemu.
44 Lalu ia berkata: Baiklah aku pulang
kerumah jang telah kutinggalkan itu.
Dan setiba disitu, didapatinja rumah itu
kosong, tersapu dan terhias.
45 Iapun pergi pula dan diambilnja
tudjuh setan jang lebih djahat lagi
dari dia sendiri. Lalu mereka masuk
dan berdiam disitu. Maka keadaan
terachir orang itu lebih buruk daripada
mula-mula. Demikianlah akan halnja
bangsa jang berdosa ini.
46 Ketika Jesus sedang mengadjar
orang banjak itu, ibuNja dan beberapa
saudaraNja berdiri diluar, ingin bertemu
dengan Dia.
47 Kata seorang kepadaNja: Lihatlah,
ibuMu dan saudara-saudaraMu berdiri
diluar, ingin bertemu dengan Dikau.
48 Tetapi Jesus bersabda kepada orang
jang memberi kabar itu: Siapakah
ibuKu? Siapakah saudara-saudaraKu?
49 Lalu Ia mengulurkan tangan kearah
para muridNja serta bersabda: Lihatlah:
dialah ibuKu dan saudara-saudaraKu;
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semua orang jang memenuhi
kehendak BapaKu jang ada di Surga,
merekalah saudara-saudariKu dan
IbuKu.
1 Pada hari itu Jesus meninggalkan
rumah lalu duduk ditepi tasik.
2 Banjak orang berkerumun kelilingNja,
sehingga Ia naik sebuah perahu, lalu Ia
duduk, sedang orang banjak itu berdiri
ditepi pantai.
3 Maka mulailah Ia mengadjar
mereka itu tentang banjak hal dengan
perumpamaan. Iapun bersabda: Adalah
seorang penabur keluar hendak menabur
benih.
4 Sedang ia menabur djatuhlah sebagian
ditepi djalan, lalu burung-burung dari
udara datang memakannja habis.
5 Jang lain djatuh diatas tanah batu,
tempat tak ada banjak tanah baginja.
Segera djuga tumbuh sebab tanah tidak
dalam;
6 tetapi ketika matahari sudah tinggi,
lajulah ia dan mendjadi kering, sebab
tidak berakar.
7 Jang lain lagi djatuh ditengah semak
duri, lalu duri-duri itu tumbuh hingga
membantut dia.
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lain pula djatuh ditanah jang
baik, kemudian berbuah, ada jang
seratus, ada jang enampuluh, ada jang
tigapuluh ganda.
9 Barang siapa bertelinga
untuk mendengar, hendaklah ia
mendengarkan.
10 Kemudian murid-murid
mendapatkanNja serta berkata:
Apa sebab Tuan mengadjar mereka
dengan perumpamaan?
11 Ia mendjawab: Kepada kamu diberi
kurnia mengetahui rahasia-rahasia
Keradjaan Surga, tetapi kepada mereka
tidak.
12 Karena barang siapa mempunjai
sesuatu akan diberi lagi, lalu ia
berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak
mempunjai sesuatu, maka jang ada
padanja akan diambil daripadanja djuga.
13 Itulah sebabnja Aku mengadjar
mereka dengan perumpamaan, karena
biarpun bermata, namun mereka tidak
melihat, biarpun bertelinga, namun
mereka tidak mendengar tidakpun
mengerti.
14 Pada mereka telah tepat nubuat
Isaias, bunjinja: Dengan telinga kamu
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mendengar, namun tidak mengerti,
dengan mata kamu memandang, namun
tidak melihat
15 karena bangsa ini tegar hati, kasar
pendengarannja, mereka memedjamkan
matanja. Supaja sekali-kali djangan
mereka melihat dengan matanja, dan
mendengar dengan telinganja, serta
mengerti dalam hatinja, lalu bertobat
dan Aku menjembuhkan mereka.
16 Akan tetapi berbahagialah matamu
sebab melihat dan telingamu sebab
mendengar.
17 Karena sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Banjak nabi-nabi dan orangorang saleh telah rindu melihat apa
jang kamu lihat, tetapi tidak dilihatnja
dan mendengar apa jang kamu dengar,
tetapi tidak didengarnja.
18 Maka dengarkanlah tentang arti
perumpamaan penabur itu:
19 Djikalau seseorang mendengarkan
pengadjaran tentang Keradjaan Surga
dan tidak mengerti, lalu sidjahatpun
datang merampas jang tertabur dalam
hati orang itu; itulah jang tertabur ditepi
djalan.
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tertabur ditanah batu ialah:
Orang mendengarkan pengadjaran, dan
disambutnja dengan gembira,
21 tetapi tidak berakar dalam dia, dan
tumbuh untuk sementara waktu sadja.
Bila kena penindasan dan aniaja karena
adjaran itu, sebentar djuga mereka ketjil
hati.
22 Dan jang tertabur ditengah semak
duri-duri, ialah orang mendengarkan
adjaran tetapi adjaran itu kemudian
dibantut oleh tjita-tjita duniawi dan
tipu-daja harta benda, sehingga tidak
berbuah.
23 Tetapi jang tertabur ditanah jang
baik, ialah orang mendengarkan adjaran
serta mengerti, lalu berbuah, ada jang
seratus, ada jang enampuluh, ada jang
tigapuluh ganda.
24 Perumpamaan jang lain lagi
dibentangkanNja bagi orang banjak itu,
dan Ia bersabda: Hal Keradjaan Surga
itu seumpama seorang jang menaburkan
benih jang baik diladangnja.
25 Tetapi ketika ia tidur, musuhnja
datang menaburkan benih rumput
antara gandum itu, lalu pergi.

Matius 13.26–32
26 Kemudian

64

setelah gandum bertunas
dan mulai berputik, tampaklah pula
rumput itu.
27 Lalu pergilah hamba-hamba kepada
tuan ladang serta berkata: Bukankah
benih jang baik tuan taburkan diladang?
Dari mana rumput itu?
28 Djawab tuan itu: Seorang musuh
telah berbuat demikian. Kata hambahamba kepadanja: Maukah tuan kami
tjabut rumput itu?
29 Sahutnja: Djangan, sebab boleh
djadi pada menjiang rumput, gandum
djuga kamu tjabut.
30 Biarkanlah kedua-duanja tumbuh
bersama-sama sampai musim panen.
Pada musim itu aku akan berpesan
kepada tukang-tukang menuai:
Kumpulkanlah dahulu rumput itu, ikatlah
berberkas untuk dibakar, tetapi gandum
hendaklah kamu kumpulkan kedalam
lumbungku.
31 DisebutNja lagi perumpamaan
ini: Keradjaan Surga itu seumpama
bidji sesawi, jang diambil orang dan
ditanamkannja diladang.
32 Sungguhpun bidji itu jang terketjil
dari segala djenis benih, tetapi apabila
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ia sudah tumbuh, ia lebih tinggi dari
segala pokok sajur-sajuran, bahkan
mendjadi sebesar pohon kaju sehingga
burung-burung dari udara datang
bersarang diranting-rantingnja.
33 Dan perumpamaan ini lagi
diutjapkanNja: Keradjaan Surga itu
seumpama ragi, jang diambil seorang
wanita dan ditjampurkannja dengan
tepung terigu tiga sukatan sehingga
seluruhnja beragi.
34 Semua itu diadjarkan oleh
Jesus kepada orang banjak dengan
perumpamaan, dan tiadalah Ia
berbitjara kepada mereka, ketjuali
dengan perumpamaan;
35 supaja ditepati sabda nabi: "Aku akan
membuka mulutKu untuk mengutjapkan
perumpamaan-perumpamaan, serta
menjatakan jang tersembunji sedjak
djadinja dunia.
36 Setelah Ia menjuruh orang banjak
itu pergi, Iapun pulang kerumahNja.
Kemudian murid-murid datang
kepadaNja, dan berkata: Djelaskanlah
bagi kami arti perumpamaan benih
rumput diladang itu.
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Ia bersabda: Jang menaburkan
benih jang baik, ialah Putera manusia.
38 Ladang itu ialah dunia. Benih
jang baik ialah anak-anak keradjaan,
rumput-rumputan ialah anak-anak
sidjahat.
39 Musuh jang menaburkannja ialah
setan. Musim panen adalah hari
kiamat dan tukang-tukang penuai para
Malaekat.
40 Seperti rumput dikumpulkan lalu
dibakar, demikianlah akan djadi pada
hari kiamat.
41 Putera manusia akan mengutus
para MalaekatNja dan mereka akan
mengumpulkan dari dalam keradjaan
segala penggoda dan semua orang jang
melakukan kedjahatan;
42 sekalian mereka akan dibuang
kedalam dapur api. Disana akan ada
tangisan dan kertak gigi
43 Tetapi segala orang saleh akan
bertjahaja seperti matahari dalam
keradjaan Bapa. Barang siapa bertelinga
untuk mendengar, hendaklah ia
mendengarkan.
44 Keradjaan Surga itu seumpama harta
jang terpendam dalam sebidang ladang,
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jang diketemukan oleh seseorang, lalu
disembunjikannja. Sebab sukatjitanja
pergilah ia mendjual seluruh miliknja,
lalu membeli ladang itu.
45 Lagi pula keradjaan Surga itu
seumpama seorang pedagang, jang
mentjari mutiara jang indah-indah.
46 Setelah didjumpainja sebidji mutiara
jang mahal harganja, iapun pergi
mendjual seluruh miliknja, lalu membeli
mutiara itu.
47 Dan lagi Keradjaan Surga itu
seumpama pukat jang dilabuhkan dilaut,
lalu menghimpunkan ikan-ikan pelbagai
djenis.
48 Setelah penuh, pukat itu ditarik
orang kepantai. Lalu duduklah mereka
memilih; jang baik ditaruh dalam
bedjana-bedjana, jang buruk dibuang.
49 Demikianlah akan djadi pada hari
kiamat: para Malaekat akan pergi
mengasingkan orang-orang jang djahat
dari antara orang-orang jang baik,
50 lalu membuang mereka kedalam
dapur api; disana akan ada tangisan dan
kertak gigi.
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kamu segala hal itu?
Mereka mendjawab: Kami mengerti.
Maka bersabdalah Ia kepada mereka:
52 Sebab itu tiap-tiap ahli taurat
jang terpeladjar dalam Keradjaan
Surga, seumpama seorang bapa jang
mengeluarkan dari perbendaharaannja
harta-harta jang baru dan jang lama.
53 Setelah Jesus menjudahi segala
perumpamaan itu, Iapun berangkat dari
sana.
54 Dan sesampai dikota asalNja, Ia
pergi mengadjar dalam sinagoga. Maka
tertjenganglah sekalian orang serta
berkata: Dari manakah Ia beroleh
hikmat dan kuasa itu?
55 Bukankah Ia anak tukang kaju?
Bukankah IbuNja bernama Maria? dan
saudara-saudaraNja bernama Jakobus,
Josep, Simon dan Judas?
56 Dan saudari-saudariNja, bukankah
semua tinggal diantara kita?
Darimanakah diperolehNja segala
itu?
57 Dan merekapun kesal hati
terhadapNja. Tetapi Jesus bersabda
kepada mereka: Tak ada seorang nabi
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jang tidak dihormati, ketjuali dalam kota
asalnja dan rumahnja sendiri.
58 Dan sebab mereka tidak pertjaja,
tidak banjak mukdjizat dikerdjakanNja
disitu.
1 Pada masa itu kabar tentang
Jesus kedengaran oleh Herodes,
tetrarka itu.
2 Maka berkatalah ia kepada para
pegawainja: Tentu Dia itu Joanes
Pemandi; dia sudah bangkit dari
alam maut dan itulah sebabnja maka
kuasa-kuasa itu berlaku dalam Dia.
3 Adapun Herodes telah menangkap
Joanes, membelenggu dan
memendjarakannja, lantaran Herodias,
isteri Pilipus saudaranja.
4 Joanes pernah berkata kepadanja: Tak
halal engkau beristerikan dia.
5 Lalu Herodes ingin membunuhnja,
tetapi ia takut akan rakjat jang
memandang Joanes seorang nabi.
6 Tetapi ketika Herodes merajakan
hari ulang tahunnja, puteri Herodias
menari ditengah perdjamuan dan sangat
menjenangkan hati Herodes.
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Herodespun mendjandjikan
dengan sumpah akan memberi dia apa
sadja jang dipintanja.
8 Setelah diasut oleh ibunja, iapun
berkata: Berikanlah saja disini kepala
Joanes Pemandi didalam sebuah
pinggan.
9 Maka radjapun bersedih hati, namun
karena sumpahnja dan karena para
tamu disuruhnja beri djuga.
10 Lalu diperintahkannja orang
memenggal kepala Joanes dalam
pendjara.
11 Kepala itu dibawa orang didalam
sebuah pinggan kepada gadis itu, lalu
diserahkan dia kepada ibunja.
12 Kemudian murid-murid Joanes
datang mengambil dan menguburkan
majatnja, lalu pergi memberi kabar
kepada Jesus.
13 Setelah Jesus mendengar kabar itu,
Iapun berangkat dari sana naik perahu
mengasingkan Diri kesuatu tempat sunji.
Dan tatkala orang banjak mendengar hal
itu, merekapun meninggalkan kota-kota
dan menjusuli Dia berdjalan kaki.
14 Ketika Jesus mendarat, dilihatNja
orang amat banjak, lalu timbul belas-
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kasihanNja akan mereka, dan Iapun
menjembuhkan sekalian orang sakit
diantara mereka.
15 Pada petang hari murid-murid datang
kepadaNja dan berkata: Tempat ini sunji
dan hari sudah sendja, hendaklah Tuan
menjuruh mereka pergi membeli bekal
kedusun-dusun.
16 Tetapi Jesus berkata kepada mereka:
Tidak perlu mereka pergi; hendaklah
kamu memberi mereka makan.
17 Udjar mereka: Ada pada kami hanja
lima buah roti dan ikan dua ekor.
18 Jesus bersabda: Bawalah kemari
kepadaKu.
19 Lalu Ia menjuruh orang banjak itu
duduk diatas rumput. Setelah itu Ia
mengambil lima buah roti dan ikan dua
ekor itu, dan sambil menengadah ke
Surga Ia mengutjap doa sjukur, lalu
memetjahkan roti itu dan memberikan
kepada murid-muridNja, lalu muridmurid memberikan kepada orang
banjak.
20 Mereka semua makan sampai
kenjang; kemudian orang
mengumpulkan petjahan-petjahan
jang sisa sampai duabelas bakul penuh.
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jang telah makan itu kira-kira
lima ribu orang laki-laki, wanita dan
anak-anak tidak terhitung.
22 Sesudah itu Jesus segera mengadjak
murid-murid naik perahu untuk
mendahuluiNja keseberang, sementara
Ia menjuruh orang banjak itu pulang.
23 Setelah disuruhnja semua orang itu
pergi, Ia naik kepegunungan hendak
berdoa ditempat jang sunji. Ketika djauh
malam Ia seorang diri sadja disana.
24 Adapun perahu itu sudah beberapa
stadi djauhnja dari pantai, tetapi sangat
dipukul gelombang, sebab angin sakal.
25 Pada waktu djaga-malam jang
keempat, datanglah Ia kepada mereka
berdjalan diatas air.
26 Pada melihat Ia berdjalan diatas air
itu, terkedjutlah mereka sambil berseru:
Itu hantu! Lalu berteriak-teriak karena
takut.
27 Tetapi segera djuga Jesus menjapa
mereka, kataNja: Tetapkanlah hatimu,
inilah Aku, djangan takut.
28 Sahut Petrus: Tuan, djika ini Tuan
sendiri, suruhlah saja datang kepadaMu
berdjalan diatas air.
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Jesus: Marilah. Lalu Petrus
turun dari perahu dan berdjalan diatas
air menudju Jesus.
30 Tetapi ketika terasa angin amat
kentjang tjemaslah ia, dan sambil mulai
tenggelam ia berteriak: Tuan, tolonglah
saja.
31 Dan segera Jesus mengulurkan
tangan memegang dia, serta bersabda
kepadanja: Hai orang jang kurang
pertjaja, mengapa engkau tjemas.
32 Dan setelah mereka naik keatas
perahu, anginpun redahlah.
33 Dan mereka semua diatas perahu itu
sudjud menjembah Dia serta berkata:
Sesungguhnja Engkau Putera Allah.
34 Sesampai diseberang mereka itu
mendarat di Genasar.
35 Dan setelah orang disitu kenal akan
Dia, maka dikabarkannja keseluruh
daerah itu, lalu dibawa kepadaNja segala
orang sakit.
36 Mereka meminta kepadaNja supaja
diperkenankan menjentuh djumbai
mantolNja. Dan semua orang jang
menjentuhnja disembuhkan.
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datanglah beberapa
orang parisi dan ahli taurat dari
Jerusalem kepadaNja serta berkata:
2 Mengapa murid-muridMu melanggar
adat-istiadat nenek mojang? Mereka
tidak membasuh tangan bila hendak
makan roti.
3 Akan tetapi Jesus mendjawab serta
berkata kepada mereka: Mengapa
kamu sendiri melanggar hukum Allah
karena adat-istiadat kamu? Karena Allah
berfirman:
4 Hormatilah bapa dan ibumu, dan lagi:
Barang siapa mengutuki bapanja atau
ibunja, harus mati dibunuh.
5 Tetapi kamu berkata: Barang siapa
mengatakan kepada bapa atau ibunja:
Segala hartaku jang dapat kugunakan
bagimu, sudah djadi kurban,
6 tak wadjib lagi menghormati bapa atau
ibunja. Demikianlah kamu membatalkan
hukum Allah karena adat-istiadat.
7 Wahai kamu, kaum munafik, benarlah
nubuat Isaias mengenai kamu:
8 Kaum ini menghormati Aku dengan
bibirnja, tetapi hatinja djauh dari Aku.
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terhadap Aku sia-sia sadja,
dan apa jang mereka adjarkan adalah
perintah manusia belaka.
10 Lalu dipanggilNja orang banjak, serta
bersabda kepada mereka: Dengarlah
dan mengertilah:
11 Bukan jang masuk kemulut
menadjiskan orang, melainkan
jang keluar dari mulut, itulah jang
menadjiskan orang.
12 Lalu murid-muridNja datang dan
berkata kepadaNja: Adakah Tuan
tahu, bahwa orang parisi djengkel hati
mendengar perkataan itu?
13 Djawab Jesus: Segala tumbuhtumbuhan jang tidak ditanam oleh
BapaKu jang di Surga akan dibantun.
14 Biarkanlah orang-orang itu; mereka
adalah orang-orang buta dan pemimpinpemimpin orang buta. Tetapi kalau
seorang buta memimpin seorang
buta, nistjaja kedua-duanja terperosok
kedalam lubang.
15 Lalu Petrus menjambung serta
berkata: Hendaknja Tuan mendjelaskan
bagi kami perumpamaan itu.
16 Jesus mendjawab serta bersabda:
Adakah kamu ini belum faham?
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kamu mengerti, bahwa
semua jang masuk kemulut, turun
kedalam perut, kemudian dibuang
kedalam djamban?
18 Tetapi jang keluar dari mulut terbit
dari hati, dan itulah jang menadjiskan
orang.
19 Bukankah dari hati terbit segala
pikiran djahat seperti pembunuhan,
zinah, pertjabulan, pentjurian,
penuduhan palsu dan hodjat?
20 Semua itulah jang menadjiskan
orang, tetapi makan dengan tidak
berbasuh tangan tidak menadjiskan
orang.
21 Lalu Jesus berangkat dari sana dan
pergi kedaerah Tirus dan Sidon.
22 Maka datanglah kepadaNja seorang
wanita bangsa Kanaan dari daerah itu
serta berseru: Kasihanilah saja, ja Tuan,
Putera David: anakku wanita hebat
disengsarai oleh setan.
23 Tetapi Jesus tidak mendjawab
sepatah katapun. Lalu murid-murid
datang kepadaNja, dan berkata:
Hendaknja Tuan suruh dia pergi, sebab
ia menjusul kita dengan berteriak sadja.
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Ia mendjawab: Aku diutus
hanja bagi domba-domba umat Israel
jang hilang.
25 Tetapi wanita itu mendekatiNja, lalu
sudjud menjembah serta berkata: Tuan,
tolonglah saja.
26 Tetapi Jesus mendjawab: Tidak
patut roti diambil dari anak-anak dan
ditjampakkan kepada andjing-andjing.
27 Kata wanita itu: Betul, Tuan;
tetapi andjing-andjingpun makan
remah-remah jang djatuh dari medja
tuannja.
28 Maka bersabdalah Jesus kepadanja:
Hai wanita, besarlah kepertjajaanmu;
djadilah bagimu seperti jang
kaukehendaki. Dan sedjak ketika
itu anaknja sembuh.
29 Sesudah berangkat dari sana,
sampailah Jesus dekat tasik Galilea.
Iapun naik sebuah bukit lalu duduk
disitu.
30 Kemudian, datanglah orang banjak
kepadaNja serta membawa orang-orang
lumpuh, timpang, buta dan kelu dan
banjak jang lain lagi, dan meletakkan
mereka didepan kaki Jesus, lalu mereka
semua disembuhkanNja.
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takdjublah sekalian orang
itu melihat orang-orang kelu bertutur,
orang-orang lumpuh sembuh, orangorang timpang berdjalan dan orangorang buta melihat, dan mereka
mempermuliakan Allah, Tuhan umat
Israel.
32 Lalu Jesus mengumpulkan para
muridNja dan bersabda kepada mereka:
Aku merasa kasihan akan orang banjak
ini. Sudah tiga hari lamanja mereka
mengikuti Aku dan tak ada padanja
untuk dimakan. Aku tidak mau menjuruh
mereka pulang dengan laparnja,
kalau-kalau mereka rebah ditengah
djalan.
33 Kata murid-murid itu: Bagaimana
ditempat sunji ini kita mendapat roti
setjukupnja, sehingga mengenjangkan
orang sebanjak ini?
34 Tetapi Jesus bertanja kepada mereka:
Berapa buah roti ada padamu? Kata
mereka: Tudjuh buah dan ikan beberapa
ekor.
35 Lalu Ia menjuruh orang banjak itu
duduk diatas tanah.
36 Setelah itu Iapun mengambil tudjuh
buah roti dan ikan itu, dan mengutjap
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doa sjukur, lalu memetjah-metjahkannja,
dan memberikan kepada murid-murid,
dan murid-murid memberikannja kepada
orang banjak itu.
37 Semua orang itu makan sampai
kenjang, dan petjahan-petjahan jang
sisa dikumpulkan dalam tudjuh bakul
penuh.
38 Dan jang telah makan itu empat ribu
orang laki-laki, wanita dan anak-anak
tidak dihitung.
39 Dan setelah Ia menjuruh orang
banjak itu pulang, Iapun naik perahu,
bertolak kedaerah Magadan.
1 Kemudian datanglah orangorang parisi dan saduki hendak
mentjobaiNja, serta menuntut supaja Ia
menundjukkan bagi mereka suatu tanda
dari surga.
2 Tetapi Ia mendjawab serta bersabda
kepada mereka: Pada petang hari kamu
berkata: hari akan tjerah sebab langit
merah;
3 dan pada pagi hari kamu berkata:
hari ini turun angin ribut dan hudjan
sebab langit kemerah-merahan
dan redup. Demikianlah kamu tahu
mengertikan keadaan langit, tetapi
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alamat-alamat zaman tidak sanggup
kamu memahaminja.
4 Bangsa jang djahat dan berzinah
ini menuntut suatu tanda, tetapi tidak
diberikan kepadanja, selain tanda Jonas
itu. Lalu Iapun pergi meninggalkan
mereka.
5 Pada waktu bertolak keseberang
murid-murid itu lupa membawa roti.
6 Bersabdalah Jesus kepada mereka:
Ingatlah baik-baik dan waspadalah kamu
terhadap ragi kaum parisi dan saduki.
7 Maka berpikir-pikirlah mereka serta
berkata: Itulah karena kita tidak
membawa roti!
8 Tetapi Jesus mengetahui pikiran
mereka, maka Ia bersabda: Hai kamu
jang kurang pertjaja, mengapa berpikir
tentang hal kamu tidak membawa roti?
9 Belumkah kamu mengerti? Dan
tidakkah kamu ingat akan lima buah roti
bagi lima ribu orang itu? Dan berapa
bakul penuh kamu kumpulkan?
10 Dan akan tudjuh buah roti bagi
empat ribu orang, dan berapa bakul
penuh kamu pungut?
11 Bagaimanakah kamu tidak mengerti,
bahwa bukan tentang roti Aku telah
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berkata kepada kamu: Waspadalah
terhadap ragi kaum parisi dan saduki?
12 Maka ketika itu barulah mereka
mengerti, bahwa bukan maksudNja
supaja mereka waspada terhadap ragi
roti, melainkan terhadap adjaran kaum
parisi dan saduki.
13 Kemudian tibalah Jesus didaerah
Sesarea Pilipi dan bertanja kepada para
muridNja: Siapakah Putera manusia
menurut kata orang-orang?
14 Kata mereka: ada jang menjebutnja
Joanes Pemandi, jang lain Elias, jang lain
pula Jeremias atau salah seorang dari
antara para nabi.
15 Bersabdalah Jesus kepada mereka:
Tetapi kamu, bagaimanakah kamu
menjebut Aku?
16 Maka sahut Simon Petrus: Engkaulah
Kristus Putera Allah jang Hidup.
17 Maka udjar Jesus kepadanja:
Berbahagialah engkau, Simon anak
Jona, karena bukan daging dan darah
jang telah menjatakan itu kepadamu,
melainkan BapaKu jang disurga.
18 Dan Aku bersabda kepadamu:
Engkaulah Petrus, dan diatas bukit batu
ini Aku akan mendirikan geredjaKu; dan
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gapura-gapura keradjaan maut tidak
akan mengalahkannja.
19 Dan kepadamu akan Kuberikan kuntji
Keradjaan Surga. Maka barang apa jang
akan kauikat diatas bumi, itupun terikat
dalam surga djuga; dan barang apa jang
akan kaulepaskan diatas bumi, itupun
terlepas dalam surga djuga.
20 Lalu Ia melarang murid-muridNja
memberitahukan kepada siapapun djuga
bahwa Ialah Kristus.
21 Sedjak waktu itu Jesus mulai
menjatakan kepada murid-muridNja
bahwa Ia harus pergi ke Jerusalem, dan
akan menderita dari pihak para pemuka,
imam-imam besar dan ahli-ahli taurat,
dan akan dibunuh, dan akan bangkit
pula pada hari jang ketiga.
22 Tetapi Petrus menarik Jesus
kesamping, dan menegurNja, serta
berkata: Djangan dibiarkan Allah,
ja Tuan. Sekali-kali tak mungkin itu
menimpa Engkau.
23 Tetapi Jesus berpaling kepada Petrus
dan berkata: KebelakangKu, penggoda.
Perintanglah Engkau bagiKu, sebab
engkau tidak memikirkan kepentingan-
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kepentingan Allah, melainkan hal-hal
manusiawi belaka.
24 Lalu bersabdalah Ia kepada
murid-muridNja: Barang siapa hendak
mendjadi pengikutKu, haruslah ia
menjangkal dirinja dan menanggung
salibnja, lalu mengikuti Aku.
25 Karena barang siapa hendak
memelihara njawanja akan kehilangan
njawanja, tetapi barang siapa kehilangan
njawanja karena Aku akan menemui
njawanja.
26 Karena apa gunanja bagi seseorang,
djikalau ia beruntung seluruh dunia,
tetapi kerugian pada djiwanja? Atau
apakah gerangan dapat ia bajar ganti
djiwanja?
27 Karena Putera manusia akan datang
dalam kemuliaan BapaNja sambil
diiringi oleh para MalaekatNja, dan
ketika itu masing-masing orang akan
mendapat balasan jang setimpal dengan
perbuatannja.
28 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: ada diantara jang berdiri
disini, jang tidak akan mengalami maut
sebelum mereka melihat Putera manusia
datang dalam KeradjaanNja.
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hari kemudian Jesus
mengambil Petrus, Jakobus,
dan saudaranja Joanes, lalu membawa
mereka tersendiri keatas sebuah gunung
jang tinggi.
2 Disana Ia berubah rupa didepan
mata mereka, wadjahNja bertjahaja
seperti matahari dan pakaianNja putih
berkilau-kilauan.
3 Tiba-tiba kelihatan kepada mereka
Moses dan Elias sedang berbitjara
dengan Jesus.
4 Maka berkatalah Petrus kepada Jesus:
Tuan, rasa bahagia kita disini; djikalau
Tuan kehendaki, kami bangunkan tiga
buah pondok, sebuah bagiMu, sebuah
bagi Moses, dan sebuah bagi Elias.
5 Dan sedang Ia bertutur demikian, tibatiba turunlah sebuah awan bertjahaja
melingkupi mereka dan kedengaran dari
awan itu suatu Suara bersabda: Inilah
PuteraKu jang tertjinta, kepada Dia Aku
berkenan, dengarkanlah Dia.
6 Mendengar itu tersungkurlah
murid-murid itu dan sangat ketakutan.
7 Tetapi Jesus mendekati lalu menjentuh
mereka sambil bersabda: Bangunlah,
djangan takut.

17
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serta mengangkat mata, mereka
tidak melihat seorangpun ketjuali Jesus
sendiri.
9 Kemudian sementara menuruni
gunung, berpesanlah Jesus kepada
mereka: Djanganlah penglihatan itu
kamu tjeritakan kepada siapapun,
sebelum Putera manusia bangkit dari
antara orang mati.
10 Lalu murid-murid itu bertanja
kepadaNja, apa sebab ahli-ahli taurat
berkata bahwa Elias harus datang
dahulu?
11 Djawab Jesus: Memang Elias akan
datang memulihkan segala sesuatu.
12 Tetapi Aku bersabda kepadamu:
Elias sudah datang, namun orang
tidak mengenalnja, melainkan
memperlakukannja sewenang-wenang.
Demikian Putera manusia akan
menderita oleh mereka.
13 Maka mengertilah murid-murid itu
bahwa tentang Joaneslah Ia berbitjara
kepada mereka.
14 Sesampai mereka pada orang banjak,
datanglah kepadaNja seorang laki-laki,
berlutut dihadapanNja
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berkata: Tuan, kasihanilah
anakku. Dia sakit ajan dan menderita
amat sangat. Atjap kali ia djatuh
kedalam api, atjap kali pula kedalam air.
16 Sudah saja membawa dia kepada
murid-muridMu, tetapi mereka tidak
sanggup menjembuhkannja.
17 Jesus mendjawab serta bersabda:
Wahai kaum tak pertjaja dan djahat
ini, berapa lama lagi hendaknja Aku
tinggal diantara kamu; berapa lama lagi
hendaknja Aku bersabar akan kamu?
Bawalah dia kemari.
18 Lalu Jesus mengantjam dia, maka
keluarlah setan dari padanja dan sedjak
ketika itu sehatlah anak itu.
19 Kemudian murid-murid datang
tersendiri kepada Jesus serta berkata:
Apa sebab kami tidak sanggup mengusir
dia?
20 Jesus mendjawab: Sebab kamu
kurang pertjaja. Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu, sekiranja
kepertjajaanmu sebesar bidji sesawi,
dan kamu berkata kepada gunung ini:
pindahlah dari sini kesana, maka ia akan
berpindah djuga, dan tak sesuatupun
mustahil bagimu.
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jang sedjenis ini tak dapat
diusir melainkan dengan berdoa dan
berpuasa).
22 Ketika mereka bersama ada di
Galilea, bersabdalah Jesus kepada
mereka: Putera manusia akan
diserahkan ketangan orang,
23 dan mereka akan membunuhNja;
dan pada hari jang ketiga Ia akan
bangkit pula. Maka sedih hatilah mereka
amat sangat.
24 Setiba mereka di Kafarnaum, orangorang pemungut bea dwidrachma datang
kepada Petrus serta berkata: Tiadakah
Guru kamu membajar dwidrachma?
25 Petrus mendjawab: Memang, Dia
membajar. Tetapi ketika Petrus masuk
kedalam rumah, Jesus mendahuluinja
bitjara dan bersabda kepadanja: Simon,
apa pendapatmu? Dari siapa radja-radja
dunia memungut bea dan padjak: dari
putera-puteranja atau dari orang luaran?
26 Djawab Petrus: Dari orang luaran.
Maka bersabdalah Jesus: Djadi
putera-putera itu bebas.
27 Tetapi supaja djangan sampai kita
djengkelkan mereka, pergilah ketasik,
pasanglah pantjingmu dan ikan pertama
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jang timbul hendaklah kauambil, dan
setelah engkau membuka montjongnja
akan kauketemui satu stater. Ambillah
uang itu, bajarkanlah kepada mereka
untuk Aku dan untuk dirimu.
1 Pada waktu itu murid-murid
mendapatkan Jesus serta
berkata: Siapakah gerangan jang
terbesar dalam Keradjaan Surga?
2 Maka Jesuspun memanggil seorang
anak ketjil menempatkannja ditengahtengah mereka
3 lalu bersabda: Sesungguhnja Aku
bersabda kepadamu: Sekiranja kamu
tidak berbalik mendjadi sebagai seorang
anak ketjil, kamu tidak akan masuk
kedalam Keradjaan Surga.
4 Djadi barang siapa jang merendahkan
dirinja seperti anak ketjil ini, dialah jang
terbesar dalam Keradjaan Surga.
5 Dan barang siapa menjambut seorang
anak ketjil seperti jang ini, demi
namaKu, ia menjambut Aku.
6 Akan tetapi barang siapa jang
menjebabkan seseorang ketjil ini, jang
pertjaja akan Daku, berbuat dosa,
maka lebih baik baginja, sebuah batu
penggiling dipasang pada lehernja, dan
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ia ditenggelamkan kedasar laut jang
dalam.
7 Tjelakalah dunia jang menjebabkan
orang berbuat dosa. Memang
tak terelakkan dosa disebabkan
tetapi tjelakalah orang jang turut
menjebabkannja.
8 Djadi djikalau tangan atau kakimu
menggoda engkau berbuat dosa,
kudungkanlah dan buangkanlah dia
karena lebih baik bagimu terkudung dan
timpang masuk kedalam kehidupan dari
pada bertangan dan berkaki dua dibuang
kedalam api abadi.
9 Dan djikalau satu matamu menggoda
engkau berbuat dosa, tjabutlah dan
buangkanlah dia, karena lebih baik
bagimu bermata sebelah sadja masuk
kedalam kehidupan, dari pada bermata
dua dibuang kedalam api naraka.
10 Ingatlah baik-baik supaja djangan
kamu mengabaikan seseorang dari
anak-anak ketjil ini; karena Aku
bersabda kepadamu, MalaekatNja
disurga senantiasa memandang wadjah
BapaKu jang ada disurga.
11 (Karena Putera-manusia datang
untuk menjelamatkan jang hilang).
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pendapatmu? Djikalau
seseorang mempunjai domba seratus
ekor dan seekor dari antaranja tersesat,
tiadakah ia meninggalkan sembilanpuluh
sembilan ekor itu dipegunungan lalu
pergi mentjari jang tersesat itu?
13 Dan setelah bertemu, sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Lebih besar
kegembiraan hatinja atas jang seekor
ini, dari pada atas kesembilanpuluh
sembilan ekor jang tidak sesat.
14 Demikianlah Bapamu di Surga
menghendaki supaja anak-anak ketjil ini
tak seorangpun jang hilang.
15 Kalau saudaramu berbuat salah,
hendaklah engkau menasehati dia
diantara kamu berdua sendiri. Djikalau
ia menurut nasihatmu, engkau telah
berhasil mendapat saudaramu kembali.
16 Tetapi djikalau ia tidak menurut
nasihatmu, bawalah sertamu seorang
atau dua orang lagi supaja dari mulut
dua tiga saksi perkara itu mendapat
kesaksian. Dan djikalau ia menolak
nasihat mereka djuga, hendaklah ia
dihadapkan kepada madjelis umat.
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kalau tidak djuga ia menurut
nasihat umat, pandanglah ia sebagai
seorang kafir atau pemungut bea.
18 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Barang apa jang akan kamu
ikat diatas bumi, itupun terikat didalam
surga; dan barang apa jang akan kamu
lepaskan diatas bumi, itupun terlepas
didalam surga djuga.
19 Lagi pula Aku bersabda kepadamu:
Kalau diatas bumi dua orang dari antara
kamu sehati meminta apapun djua,
permintaannja itu dikabulkan oleh
BapaKu jang ada disurga.
20 Karena dimana sadja dua atau
tiga orang ada bersama-sama dalam
namaKu, Aku ada ditengah-tengah
mereka.
21 Kemudian Petrus mendekatiNja serta
berkata: Tuan, kalau saudaraku berbuat
salah terhadapku, sampai berapa kali
patut aku mengampuni dia? Sampai
tudjuh kalikah?
22 Jesus bersabda kepadanja: Bukan
sampai tudjuh kali, melainkan sampai
tudjuhpuluh kali tudjuh kali.
23 Karena itu hal Keradjaan Surga
adalah seumpama seorang radja jang
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hendak mengadakan perhitungan
dengan para hambanja.
24 Setelah dimulainja mengadakan
perhitungan, dihadapkan kepadanja
seorang jang berutang padanja sepuluh
ribu talenta.
25 Tetapi sebab ia tak mempunjai
apa-apa untuk melunaskan utangnja,
tuan itupun menjuruh djual dia serta
anak-isterinja, supaja demikian utangnja
dilunaskan.
26 Maka sudjudlah hamba itu didepan
kaki tuannja, serta berkata: Sabarlah
tuan akan saja, seluruh utang itu akan
saja lunaskan.
27 Maka kasihanlah tuan itu akan
hambanja; lalu ia dilepaskan dan seluruh
utang itu dihapuskan.
28 Ketika hamba itu keluar, ia bertemu
dengan seorang kawannja, jang
berutang kepadanja seratus dinar. Ia
memegang dan mentjekik kawannja itu
serta berkata: bajar utangmu.
29 Lalu sudjudlah kawannja itu didepan
kakinja serta bermohon: Sabarlah
akan saja, seluruh utang itu akan saja
lunaskan.
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dia tidak mau, melainkan
pergi memasukkannja kedalam pendjara
hingga utangnja itu dilunaskan.
31 Melihat kedjadian itu amat sedih
hatilah sekalian kawan-kawannja lalu
pergi memberitahukan segala peristiwa
itu kepada tuannja.
32 Maka tuan itupun suruh panggil
hamba itu lalu berkata kepadanja: Hai,
hamba djahat: seluruh utangmu telah
kuhapuskan,
33 bukankah sewadjarnja engkaupun
berkasihan akan sesamamu, seperti aku
telah berkasihan akan engkau?
34 Maka dengan murkanja tuan itu
menjerahkan dia kepada para algodju,
hingga seluruh utangnja dilunaskan.
35 Demikianpun BapaKu disurga akan
bertindak terhadap kamu, djikalau
kamu masing-masing tidak mengampuni
saudaramu dengan segenap hati.
1 Setelah Jesus mengachiri
pengadjaran itu, Iapun
meninggalkan Galilea, dan pergi
kedaerah Judea diseberang Jordan,
2 dan banjak orang mengikutiNja dan
mereka disembuhkanNja disana.
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datanglah kepadaNja beberapa
orang parisi hendak mentjobaiNja. Kata
mereka kepadaNja: Halalkah orang
mentjeraikan isterinja dengan alasan
apapun djuga?
4 Maka Jesuspun mendjawab serta
bersabda kepada mereka: Tiadakah
kamu batja, bahwa jang mentjiptakan
manusia pada permulaan dunia, telah
mentjiptakan mereka sebagai laki-laki
dan wanita?
5 Dan Ia telah berfirman: Sebab itu
laki-laki akan meninggalkan ibu-bapa
serta mendampingkan diri pada isterinja,
maka keduanja mendjadi sedaging.
Djadi mereka bukan lagi dua, melainkan
sedaging.
6 Dan apa jang telah dipersatukan
oleh Allah, tidak boleh manusia
mentjeraikannja.
7 Kata mereka: Kalau begitu, apa sebab
diperintahkan Moses memberi surat
talak, lalu mentjeraikan?
8 Ia bersabda kepada mereka: Karena
keras hatimu, Moses mengidzinkan
mentjeraikan isterimu; tetapi pada
permulaan bukan demikian halnja.
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Aku bersabda kepadamu:
Barang siapa mentjeraikan isterinja,
ketjuali karena zinah, lalu menikahi
seorang lain, dia berbuat zinah. Dan
barang siapa menikahi seorang wanita
jang telah ditjeraikan, iapun berbuat
zinah.
10 Kata murid-murid kepadaNja:
Djika demikianlah hal suami terhadap
isterinja, lebih baik djangan nikah.
11 Maka bersabdalah Ia kepada mereka:
Bukan semua orang mengerti perkataan
ini, hanjalah mereka jang diberi kurnia.
12 Ada orang kembiri jang lahir demikian
dari rahim ibunja, dan ada pula jang
dikembirikan orang, dan ada pula jang
mengembirikan dirinja sendiri karena
Keradjaan Surga. Siapa jang sanggup
mengerti hendaklah ia mengerti.
13 Kemudian datanglah orang membawa
anak-anak kepada Jesus, supaja Ia
meletakkan tangan atas mereka dan
mendoakannja. Murid-murid menggusari
orang-orang itu,
14 tetapi Ia bersabda: Biarkanlah
kanak-kanak datang kepadaKu dan
djangan kamu menghalanginja; sebab
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orang seperti mereka memiliki Keradjaan
Surga.
15 Lalu Ia meletakkan tanganNja atas
mereka dan setelah itu Ia berangkat dari
sana.
16 Dan datanglah kepadanja seorang
jang berkata: Guru, kebadjikan apakah
jang harus saja buat untuk memperoleh
hidup abadi?
17 Jesus bersabda kepadanja: Apa
sebab engkau bertanja kepadaKu
tentang kebadjikan? Jang baik adalah
hanja satu. Tetapi djikalau engkau ingin
masuk kedalam hidup, taatilah segala
sjarat hukum.
18 Iapun berkata: Sjarat-sjarat
manakah? Sabda Jesus: Djangan
membunuh, djangan berzinah, djangan
mentjuri, djangan naik saksi dusta,
19 hormatilah ibu-bapamu dan kasihilah
sesama manusia sebagai dirimu sendiri.
20 Kata pemuda itu kepadaNja: Semua
itu tetap kutaati, sedjak umur mudaku:
apa lagi jang kurang padaku?
21 Jesus bersabda: Djikalau engkau
ingin mendjadi sempurna, djuallah
segala milikmu dan bagikannja kepada
orang miskin, maka engkau akan beroleh
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harta disurga, lalu marilah mengikuti
Aku.
22 Mendengar itu pergilah ia dengan
sangat sedih-hati, karena harta bendanja
banjak.
23 Lalu Jesus bersabda kepada muridmuridNja: Sukar sekali seorang orang
kaja masuk kedalam Keradjaan Surga.
24 Lebih mudah seekor unta melalui
lubang djarum, dari pada seorang kaja
masuk Keradjaan Allah.
25 Mendengar itu tertjenganglah muridmurid amat sangat, serta berkata: Kalau
demikian, siapa gerangan jang dapat
selamat?
26 Sambil memandang mereka
bersabdalah Ia: Pada manusia hal ini
mustahil, tetapi pada Allah segalanja
mungkin.
27 Lalu Petrus menjambung serta
berkata kepadaNja: Kami ini telah
meninggalkan semuanja serta mengikuti
Engkau, apakah jang akan kami peroleh?
28 Jesus mendjawab: Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Pada hari
pembaharuan kelak, apabila Putera
manusia akan bersemajam diatas
singgasana kemuliaanNja, maka
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kamupun jang telah mengikuti Aku,
akan duduk diatas duabelas tachta
serta mengadili keduabelas suku-bangsa
Israel.
29 Dan barang siapa karena Aku,
meninggalkan rumahnja, saudarasaudara dan saudari-saudarinja, atau
bapanja, ibunja, isterinja, anak-anaknja
ataupun ladangnja, ia akan memperoleh
seratus kali ganda serta mewarisi hidup
abadi.
30 Tetapi banjak orang jang terdahulu
akan mendjadi jang terkemudian,
dan jang terkemudian mendjadi jang
terdahulu.
1 Adapun Keradjaan Surga itu
seumpama seorang tuan rumah
jang keluar pada pagi-pagi hendak
mentjari pekerdja-pekerdja untuk kebun
anggurnja.
2 Dan setelah sepakat dengan mereka
akan upah sedenar sehari, merekapun
disuruhnja pergi kekebun anggurnja.
3 Pada pukul ketiga ia keluar kembali
dan dilihatnja ada orang-orang berdiri
menganggur dipasar,
4 lalu berkata kepada mereka:
Hendaklah kamupun pergi bekerdja
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kekebun anggurku, dan jang pantas
akan kubajar kepadamu.
5 Maka merekapun pergi. Kira-kira
pukul keenam dan kesepuluh ia keluar
pula, dan dilakukannja seperti tadi.
6 Dan pukul kesebelas ia keluar lagi
dan didapatinja orang lain berdiri lengah
sadja, dan berkata kepada mereka:
Mengapa kamu berdiri lengah sadja
segenap hari disini dan tidak bekerdja?
7 Kata mereka: Tak ada orang jang
mengupah kami. Maka berkatalah
tuan itu: Pergilah kamu djuga kekebun
anggurku.
8 Pada petang hari tuan itu berkata
kepada pegawainja: Panggillah sekalian
pekerdja itu, bajarlah upahnja, mulai
dengan jang masuk terkemudian sampai
jang masuk mula-mula.
9 Maka datanglah mereka jang masuk
terkemudian itu, dan mereka diberikan
sedenar seorang.
10 Lalu datanglah jang masuk mulamula; pada sangkanja akan mendapat
lebih banjak, tetapi merekapun diberikan
sedenar seorang.
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menerima djuga, namun
sambil bersungut-sungut terhadap tuan
rumah itu;
12 kata mereka: jang masuk
terkemudian, bekerdja hanja
sedjam lamanja, padahal mereka
itu tuan samakan dengan kami jang
menanggung beban dan panas terik
sehari suntuk.
13 Tetapi tuan itu berkata kepada
seorang dari antara mereka: Hai
sahabat, aku tidak berbuat salah
terhadapmu. Bukankah engkau telah
bersetudju dengan daku akan sedenar
sehari?
14 Ambillah bagianmu dan pulanglah.
Kepada jang masuk terkemudian aku
mau memberikan sama banjak seperti
kepadamu.
15 Atau tidak bolehkah aku pergunakan
milikku menurut kehendak hatiku? Atau
adakah matamu djahat, sebab aku
murah hati?
16 Dengan demikian: orang jang
terkemudian akan mendjadi jang
pertama-tama, dan jang pertama-tama
mendjadi jang terkemudian. (Karena
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banjak jang dipanggil, tetapi hanja
sedikit jang dipilih).
17 Tatkala Jesus sedang naik ke
Jerusalem, dipanggilNja keduabelas
murid itu tersendiri ditengah djalan, dan
bersabda kepada mereka:
18 Sekarang kita naik ke Jerusalem
dan Putera manusia akan diserahkan
ketangan para imam besar dan ahli
taurat, dan mereka akan menghukum
Dia mati.
19 Mereka akan menjerahkanNja
kedalam tangan kaum kafir, supaja Ia
diperolok-olokkan, didera dan disalibkan;
dan pada hari ketiga Ia akan bangkit
pula.
20 Kemudian datanglah ibu kedua anak
Zebedeus serta anak-anaknja itu kepada
Jesus lalu sudjud dihadapanNja sambil
menjampaikan suatu permohonan
kepadaNja.
21 Jesus bertanja: Apakah jang
kauminta? Ia mendjawab: Suruhlah
kedua anakku ini, dalam keradjaanMu
kelak, seorang duduk disebelah kanan
dan seorang lagi disebelah kiriMu.
22 Jesus mendjawab serta bersabda:
Kamu tidak mengerti apa jang kamu
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minta. Sanggupkah kamu meminum
piala jang akan Kuminum? Mereka
mendjawab: Kami sanggup.
23 Jesus bersabda pula: PialaKu akan
kamu minum, tetapi duduk disebelah
kanan atau kiriKu, bukan Aku jang
berhak memberikannja, melainkan akan
diberikan kepada mereka jang telah
ditentukan oleh BapaKu.
24 Mendengar itu, marahlah kesepuluh
murid jang lain terhadap kedua
bersaudara itu.
25 Tetapi Jesus memanggil mereka,
lalu bersabda: Kamu tahu bahwa para
penguasa bangsa-bangsa mendjalankan
kuasa terhadap mereka, dan pembesarpembesar meradjalela atas mereka.
26 Tetapi djanganlah demikian diantara
kamu; barang siapa jang ingin mendjadi
besar diantara kamu hendaklah ia
mendjadi pelajanmu;
27 dan barang siapa jang ingin mendjadi
jang terkemuka diantara kamu,
hendaklah ia mengabdi kepadamu,
28 seperti Putera manusia datang
bukan untuk dilajani, melainkan untuk
melajani, dan mengurbankan njawaNja
sebagai tebusan bagi banjak orang.
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mereka keluar dari Jericho,
ramailah orang mengikutiNja. Dan dua
orang buta duduk ditepi djalan; ketika
didengarnja bahwa Jesus berdjalan lalu,
merekapun berseru-seru:
30 Ja Tuan, Putera David, kasihanilah
kami.
31 Tetapi orang banjak itu menegur
mereka supaja diam, tetapi makin keras
mereka berseru: Ja Tuan, Putera David,
kasihanilah kami.
32 Lalu Jesus berhenti dan disuruhNja
mereka itu datang kepadaNja, dan
bertanja: Apa jang kamu ingin Aku
perbuat bagi kamu?
33 Kata mereka: Tuan, semoga kami
melihat.
34 Maka Jesuspun menaruh kasihan
akan mereka dan menjentuh mata
mereka; dan seketika itu djuga
merekapun melihat, lalu mengikuti
Jesus.
1 Tatkala mereka mendekati
Jerusalem dan telah sampai
ke Betfage jang terletak dibukit
Zaiton, Jesus menjuruh dua murid
mendahuluiNja.

21
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berpesan kepada mereka: Pergilah
kedusun dihadapanmu itu, dan segera
akan kamu dapati disitu seekor keledai
tertambat serta anaknja. Bukalah talinja
dan bawalah kepadaKu.
3 Dan djikalau ada orang berkeberatan,
katakanlah kepadanja: Tuan memerlukan
dia dan segera akan dikembalikanNja.
4 Semua inipun terdjadi supaja
terlaksanalah nubuat Nabi jang berbunji:
5 Katakanlah kepada Puteri-Sion;
lihatlah Radjamu datang padamu dengan
lembut hati sambil mengendarai keledai
betina, seekor keledai muda, anak
keledai beban.
6 Maka pergilah mereka dan melakukan
seperti dipesankan Jesus kepada
mereka.
7 Merekapun menuntun keledai
beserta anaknja kepada Jesus dan
membentangkan pakaian mereka diatas
keledai itu, lalu Jesuspun naik duduk
diatasnja.
8 Dan amat banjak orang
membentangkan pakaiannja didjalan
sedang jang lain memotong daundaunan dari pohon-pohon dan
menghamparkannja didjalan.
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orang banjak jang berdjalan
didepan dan jang mengikut dibelakang,
bersorak-sorai sambil berseru: Hosana
bagi Putera David, terpudjilah jang
datang atas nama Tuhan, hosana
ditempat jang tinggi.
10 Dan setelah masuk ke Jerusalem,
maka seluruh kota gempar dan
orang-orang bertanja: Siapakah Dia?
11 Sahut orang banjak itu: Inilah Jesus,
Nabi dari Nazaret di Galilea itu.
12 Lalu Jesus masuk kenisah dan
diusirNja segala orang jang sedang
berdjual-beli dalam kenisah. Medjamedja orang penukar uang dan
bangku-bangku orang pendjual burung
merpati ditumbangkanNja;
13 sambil bersabda: Ada tersurat:
RumahKu akan disebut rumah
sembahjang, tetapi kamu
mendjadikannja gua penjamun.
14 Kemudian masuklah orang-orang
buta dan timpang kedalam kenisah
dan datang kepadaNja lalu semua
disembuhkanNja.
15 Tetapi ketika imam-imam besar
dan ahli-ahli taurat melihat mukdjizatmukdjizat jang dikerdjakan Jesus serta
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budak-budak bertempik-sorak dalam
kenisah dan menjerukan: Hosana
bagi Putera David, merekapun sangat
djengkel hati,
16 dan berkata kepadaNja: Adakah
Engkau mendengar jang dikatakan
budak-budak itu? Jesus mendjawab
kepada mereka itu: Memang. Belum
pernahkah kamu batja: Dari mulut
kanak-kanak dan baji-baji Engkau telah
menjediakan pudjian-pudjian bagiMu?
17 Lalu Ia meninggalkan mereka dan
berangkat ke Betania, dan bermalam
disitu.
18 Pada pagi hari ketika kembali ke
Jerusalem Jesus merasa lapar.
19 DilihatNja sebatang pohon ara ditepi
djalan. Ia pergi kesitu tetapi tidak
mendapat apa-apa padanja selain daundaun belaka. Maka berkatalah Ia kepada
pohon itu: Sampai selama-lamanja
takkan kauhasilkan buah-buah lagi. Dan
segera keringlah pohon ara itu.
20 Melihat kedjadian itu amat
tertjenganglah segala murid serta
berkata: Bagaimanakah pohon ara itu
sekonjong-konjong mendjadi kering?
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mendjawab: Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: djikalau kamu
pertjaja teguh dan tidak bimbang,
bukan sadja kamu berbuat apa jang
Kuperbuat terhadap pohon ara bahkan
djikalau kamu berkata kepada gunung
ini: Angkatlah dirimu, dan djatuhkanlah
dirimu kedalam laut, maka akan djadi
demikian!
22 Dan apa sadja jang akan kamu minta
dengan pertjaja dalam doa, nistjaja
kamu akan memperolehnja.
23 Sesampai dikenisah Jesus mulai
mengadjar. Dan datang kepadaNja
beberapa imam besar beserta orang
tua-tua dari rakjat, dan berkata
kepadaNja: Dengan kewenangan
manakah Kaulakukan semua ini? Siapa
telah memberi Engkau kuasa itu?
24 Jesus mendjawab: Akupun hendak
mengadjukan satu soal kepadamu:
dan djikalau kamu djawab, Akupun
akan mengatakan kepadamu dengan
kewenangan mana Aku melakukan
semua ini.
25 Dari manakah permandian Joanes?
dari surga atau dari manusia? Merekapun
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timbang-menimbang serta berkata sama
sendirinja:
26 Djikalau kita katakan: dari surga,
Ia akan berkata kepada kita: Kalau
begitu, apa sebab kamu tidak pertjaja
kepadanja? Tetapi kalau kita katakan:
dari manusia, maka kita takut akan
rakjat, sebab semua orang menganggap
dia seorang nabi.
27 Lalu merekapun mendjawab: Kami
tidak tahu. Dan Jesus bersabda: Kalau
begitu, Akupun tidak mengatakan
kepadamu dengan kewenangan mana
Aku melakukan semua ini.
28 Tetapi apakah pendapatmu? Ada
seorang berputera dua orang. Ia pergi
kepada jang sulung dan berkata: Hai
anakku, pergilah hari ini bekerdja
kekebun anggur.
29 Djawabnja: "Baik tuan", tetapi ia
tidak pergi.
30 Lalu bapa itu pergi kepada jang
kedua dan mengatakan seperti tadi.
Dia mendjawab: Saja tidak mau. Tetapi
kemudian ia menjesal lalu pergi.
31 Siapakah dari keduanja jang
memenuhi kehendak bapanja? Sahut
mereka: Jang kedua. Maka bersabdalah
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Jesus kepada mereka: Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Kaum
pemungut bea dan wanita-wanita sundal
akan mendahului kamu masuk kedalam
Keradjaan Allah;
32 karena Joanes datang dengan djalan
kebenaran kepadamu, dan kamu tidak
pertjaja; tetapi kaum pemungut bea
dan wanita-wanita sundal pertjaja.
Dan meskipun telah kamu saksikan
segala hal ini, namun tidak djuga kamu
bertobat dan tidak djugapun kamu
pertjaja kepadanja.
33 Dan dengarkanlah perumpamaan lain
lagi: Ada seorang tuan rumah membuka
sebidang kebun anggur. Ia memagarinja
keliling dan menggali didalamnja tempat
kempa dan membangunkan sebuah
menara. Sesudah itu ia menjewakan
kebun itu kepada beberapa petani, lalu
berangkatlah ia keperasingan.
34 Tatkala musim petik hampir tiba,
dikirimnja hamba-hamba kepada
petani-petani itu hendak menerima
hasil.
35 Tetapi petani-petani itu menangkap
hamba-hamba itu; seorang dipukul, jang
lain dibunuh dan jang lain pula diradjam.
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tuan itu mengirim hambahamba lain, lebih banjak dari semula;
tetapi merekapun diperlakukan seperti
jang dahulu itu.
37 Achirnja ia mengirim puteranja
sendiri pada sangkanja Puteraku tentu
akan mereka segani.
38 Tetapi ketika petani-petani melihat
putera itu datang, berkatalah mereka
seorang kepada seorang: Dia inilah
warisnja. Marilah kita membunuh dia
dan kita akan mendapat warisannja.
39 Lalu mereka mentjekiknja, menjeret
keluar kebun lalu membunuhnja.
40 Apabila tuan kebun akan tiba, apakah
tindakannja terhadap petani-petani itu?
41 Kata mereka: Tentu sadja ia
menghantjurkan pendjahat-pendjahat
itu dan kebun itu akan diserahkannja
kepada petani lain, jang akan
menjerahkan hasil kepadanja pada
waktu jang tepat.
42 Maka bersabdalah Jesus kepada
mereka: Belum pernahkah kamu batja
dalam Alkitab: Batu jang dibuang oleh
pembangun-pembangun djustru telah
mendjadi batu sendi? Inilah tindakan
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Tuhan, dan suatu keadjaiban dalam
pandangan kita.
43 Sebab itu Aku bersabda kepadamu:
Keradjaan Allah akan diambil dari kamu
dan akan diberikan kepada bangsabangsa lain, jang akan menghasilkan
buah-buah.
44 (Dan barang siapa jang akan djatuh
atas batu ini akan hantjur, dan barang
siapa ditimpa batu ini, akan remuk).
45 Mendengar perumpamaan ini
mengertilah imam besar dan orang
parisi, bahwa merekalah jang
dimaksudkan.
46 Lalu mereka berniat menangkapNja,
tetapi mereka takut akan rakjat jang
memandang Dia sebagai nabi.
1 Kemudian Jesus berbitjara lagi
kepada mereka dengan memakai
perumpamaan, dan bersabda:
2 Keradjaan Surga itu seumpama
seorang radja jang menjelenggarakan
perdjamuan nikah bagi puteranja.
3 Iapun menjuruh hamba-hambanja
memanggil orang-orang jang telah
diundang, tetapi mereka tidak mau
datang.

22
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ia mengirim hamba-hamba
lain serta berpesan kepada mereka:
Katakanlah kepada para undangan itu:
Perdjamuanku sudah sedia, sapi-sapi
djantan dan binatang-binatang tambun
sudah disembelih; semua sudah sedia,
silahkan datang kepesta nikah.
5 Tetapi mereka tak peduli dan pergi
sadja, seorang keladangnja, seorang lagi
ketempat perniagaannja,
6 jang lain pula mentjekik hamba-hamba
itu, meradjam dan membunuhnja.
7 Maka murkalah radja itu dan
dikirimnja laskar untuk membinasakan
sekalian pembunuh itu dan membakar
kota mereka.
8 Lalu berkatalah radja kepada hambahambanja: Perdjamuanku sedia, tetapi
para undangan tidak lajak.
9 Sebab itu pergilah kesegala
persimpangan djalan dan undanglah
kepesta nikah ini semua orang jang
kamu djumpai.
10 Maka pergilah mereka kesegala
djalan, dan dikumpulkannja semua
orang jang didjumpainja, orang djahat
dan orang baik, sehingga ruangan pesta
itu penuh dengan tamu-tamu.
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radja itu masuk hendak
bertemu dengan para tamu, dilihatnja
seorang jang tidak berpakaian pesta,
12 maka berkatalah ia kepadanja: Hai
sahabat, bagaimana engkau masuk tidak
berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam
sadja.
13 Maka berkatalah radja itu kepada
hamba-hambanja: Ikatlah kaki
tangannja dan buanglah dia keluar
kedalam tempat gelap; disana akan ada
tangisan dan kertak gigi.
14 Karena banjak jang dipanggil tetapi
hanja sedikit dipilih.
15 Lalu orang-orang parisi berunding
bagaimana mereka dapat mendjerat
Jesus dalam perkataanNja.
16 Merekapun mengirim beberapa
murid serta pengikut-pengikut Herodes
hendak bertanja kepadaNja: Guru,
kami tahu bahwa Tuan ichlas hati dan
mengadjarkan djalan Allah menurut
kebenaran, lagi pula tidak mentjari
muka.
17 Katakanlah kepada kami, apakah
pendapat Tuan: halalkah membajar
padjak kepada kaisar?
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Jesus mengetahui kedjahatan
hati mereka lalu bersabda: Wahai kaum
munafik, mengapa kamu mentjobai Aku?
19 Tundjukkanlah kepadaKu mata uang
padjak itu. Merekapun menundjukkan
sekeping dinar.
20 Lalu bertanjalah Jesus kepada
mereka: Gambar dan alamat siapakah
ini?
21 Kata mereka: Kaisar empunja. Maka
bersabdalah Jesus kepada mereka:
Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar
jang mendjadi hak kaisar dan jang
mendjadi hak Allah kepada Allah.
22 Mendengar itu heranlah mereka dan
meninggalkan Jesus, lalu pergi.
23 Pada hari itu orang saduki
datang kepadaNja. Adapun mereka
itu berpendapat bahwa tidak ada
kebangkitan orang mati. Kata mereka:
24 Guru, Moses telah mengadjarkan:
Kalau seorang meninggal dan tidak
berputera, maka saudaranja harus
menikahi isterinja, supaja dengan
demikian ia menerbitkan keturunan bagi
saudaranja itu.
25 Tetapi diantara kami ada tudjuh orang
bersaudara. Jang sulung kawin, lalu
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meninggal dan sebab tidak berputera ia
meninggalkan isterinja bagi saudaranja.
26 Demikianpun saudara jang kedua,
jang ketiga dan jang lain, berturut-turut
sampai jang ketudjuh.
27 Achirnja wanitapun meninggal.
28 Siapakah dari ketudjuh saudara
itu akan memiliki wanita itu? Pada
hal ia sudah mendjadi isteri mereka
masing-masing.
29 Jesus mendjawab serta bersabda
kepada mereka: Kamu keliru sebab tidak
mengerti Alkitab dan kuasa Allah.
30 Sesudah kebangkitan tak ada orang
menikah atau dinikahkan lagi, melainkan
akan menjerupai Malaekat-malaekat
disurga.
31 Tetapi tentang hal kebangkitan orang
mati: belumkah kamu batja firman Allah
ini:
32 "Aku Tuhan Abraham dan Tuhan
Isaak dan Tuhan Jakub?" Tetapi Ia bukan
Tuhan orang-orang mati, melainkan
orang-orang jang hidup.
33 Mendengar itu, takdjublah sekalian
orang akan adjaranNja.
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kaum parisi mendengar
bahwa Ia telah menjumbat mulut kaum
saduki, berhimpunlah mereka
35 dan seorang dari antaranja, ialah
seorang ahli taurat, bertanja kepada
Jesus hendak mentjobainja:
36 Guru, manakah hukum jang terbesar
dalam taurat?
37 Maka bersabdalah Ia kepada mereka:
"Hendaklah engkau mengasihi Tuhanmu
Allah dengan seluruh hatimu, dengan
seluruh djiwamu dan dengan seluruh
akal budimu".
38 Inilah hukum jang terbesar dan
terutama.
39 Dan jang kedua adalah sama dengan
ini, ialah: Hendaklah engkau mengasihi
sesamamu sebagai dirimu sendiri".
40 Pada kedua hukum ini bergantung
seluruh hukum taurat dan nabi-nabi.
41 Lalu bertanjalah Jesus kepada orangorang Parisi jang masih berkumpul
disitu:
42 Apakah pendapatmu tentang Kristus?
Putera siapakah Dia?
43 Kata mereka: Putera David. Maka
bersabdalah Ia kepada mereka: Kalau
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begitu, bagaimanakah David dalam Roh
menjebut Dia Tuhan, kalau ia berkata:
44 "Tuhan telah bersabda kepada
Tuhanku: duduklah disebelah kananKu,
hingga sekalian musuhMu Kuletakkan
dibawah tapak kakiMu".
45 Kalau David menjebut Dia Tuhan,
bagaimana Ia adalah puteranja pula?
46 Dan tak seorangpun dapat
mendjawab kepadaNja: dan sedjak
ketika itu tak seorangpun berani bersoal
kepadaNja lagi.
1 Pada waktu itu bersabdalah
Jesus kepada orang banjak serta
murid-muridNja:
2 Para ahli taurat dan kaum parisi
menduduki kursi Moses.
3 Sebab itu hendaklah kamu lakukan
dan taati segala jang mereka adjarkan
kepadamu, tetapi djangan kamu
meneladan perbuatan-perbuatan
mereka; sebab mereka mengadjarkan
tetapi tidak melakukan.
4 Mereka memberkas beban-beban
berat, hampir tak terpikul, dan
memuatkannja diatas bahu orang, tetapi
mereka sendiri dengan djaripun tak mau
menjentuhnja.

23
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perbuatan dilakukannja supaja
dilihat orang; mereka melebarkan tali
sembahjang dan memperpandjang
djumbai pakaiannja;
6 mereka ingin menduduki tempattempat jang termulia dalam perdjamuan,
dan kursi-kursi jang terhormat dalam
sinagoga,
7 lagipun gemar diberi salam dipasar
dan disapa dengan gelar rabi.
8 Tetapi kamu, djangan kamu suka
digelari rabi, sebab gurumu hanja
satu orang dan kamu semua adalah
saudara-saudara.
9 Djangan pula kamu menjapai bapa
kepada seseorang diatas bumi, karena
bapamu hanja satu, ialah jang ada
disurga.
10 Djangan pula kamu disebut
pemimpin, sebab pemimpinmu hanja
satu, jaitu Kristus.
11 Dan barang siapa jang terbesar
diantara kamu, hendaklah ia mengabdi
kepada kamu.
12 Tetapi barang siapa meninggikan
dirinja akan direndahkan dan barang
siapa jang merendahkan dirinja akan
ditinggikan.
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kamu, para ahli taurat dan
parisi, kaum munafik, kamu menutup
pintu Keradjaan Surga didepan orang;
kamu sendiri tidak masuk, dan jang
ingin masuk, kamu rintangi.
14 (Wahai kamu, para ahli taurat dan
parisi, kaum munafik, kamu menelan
rumah wanita-wanita djanda sambil
berpura-pura mengutjap doa-doa
pandjang; karena itu beratlah hukuman
bagi kamu kelak).
15 Wahai kamu, para ahli taurat
dan parisi, kaum munafik, kamu
mendjeladjah lautan dan daratan
untuk mendapat hanja satu orang
penganut; dan sesudah ia masuk, kamu
mendjadikan dia anak naraka jang dua
kali lebih djahat dari kamu sendiri.
16 Wahai kamu pemimpin-pemimpin
buta jang berkata: Barang siapa
bersumpah demi kenisah, tidak
mengapa, tetapi jang bersumpah demi
emas kenisah, dia berwadjib.
17 Wahai orang-orang dungu dan buta:
apakah jang lebih bernilai, emas atau
kenisah jang menguduskan emas itu?
18 Dan lagi: barang siapa bersumpah
demi altar, tidak mengapa, tetapi jang
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bersumpah demi persembahan jang
diatas altar, dia berwadjib.
19 Wahai kamu orang-orang buta apakah
jang lebih bernilai, persembahan atau
altar jang menguduskan persembahan
itu?
20 Djadi barang siapa bersumpah demi
altar, dia bersumpah demi altar dan demi
segala sesuatu jang terletak diatas altar
itu.
21 Dan barang siapa bersumpah demi
kenisah, dia bersumpah demi kenisah
dan demi Dia jang mendiami kenisah.
22 Dan siapa bersumpah demi langit, dia
bersumpah demi singgasana Allah dan
demi Dia jang bersemajam diatasnja.
23 Wahai kamu para ahli taurat dan
parisi, kaum munafik, kamu membajar
sepersepuluh dari selasih, adas-manis
dan djintan, tetapi kamu melalaikan
sjarat-sjarat terutama dalam taurat jaitu
keadilan, belas-kasihan dan kesetiaan.
Jang satu wadjib didjalankan dan jang
lain djangan dialpakan.
24 Wahai pemimpin-pemimpin buta:
jang menapis njamuk-njamuk tetapi
menelan unta-unta.
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kamu ahli taurat dan parisi,
kaum munafik, kamu membersihkan
tjawan dan pinggan disebelah luar,
sedangkan disebelah dalam penuh
rampasan dan kelobaan.
26 Wahai kaum parisi jang buta:
bersihkanlah tjawan dan pinggan dahulu
disebelah dalam, supaja mendjadi bersih
djuga disebelah luar.
27 Wahai kamu para ahli taurat dan
parisi, kaum munafik, kamu menjerupai
kubur-kubur jang dilabur putih sehingga
bagian luar kelihatan indah, tetapi
didalamnja penuh tulang-tulang dan
serba kotoran.
28 Demikian kamupun sutji disebelah
luar, dimata orang tetapi batinmu penuh
kemunafikan dan kedurhakaan.
29 Wahai kamu para ahli taurat
dan parisi, kaum munafik, kamu
membangunkan makam bagi nabi-nabi
dan menghiasi tugu-tugu orang sutji
30 serta berkata: Seandainja kami hidup
dizaman nenek mojang, tentu tiadalah
kami ikut serta membunuh nabi-nabi itu.
31 Djadi kamu sendiri adalah saksi
menentang dirimu, bahwa kamu turunan
pembunuh-pembunuh nabi-nabi itu.
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kamu melengkapi ukuran
kedjahatan para leluhurmu itu.
33 Wahai kamu ular dan bangsa biludak,
bagaimana dapat kamu terhindar dari
hukuman naraka?
34 Perhatikanlah: untuk itu Aku
mengutus kepadamu nabi-nabi, orang
arif-bidjaksana, dan ahli-ahli taurat,
tetapi separuh mereka akan kamu bunuh
dan salibkan, jang lain akan kamu dera
dalam sinagoga-sinagogamu, dan kamu
kedjari dari negeri kenegeri,
35 agar supaja ditanggungkan
atas kamu segala darah sutji, jang
tertumpahkan diatas bumi, mulai dari
darah Abel jang tak bersalah itu sampai
pada darah Zacharias anak Barachias,
jang telah kamu bunuh antara kenisah
dan altar.
36 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Semuanja itu akan
ditanggungkan kepada kaum zaman ini.
37 Jerusalem, Jerusalem, engkau
jang membunuh nabi-nabi dan
meradjam orang-orang jang diutus
kepadamu! Berapa kali sudah Aku ingin
mengumpulkan segala anak-anakmu,
laksana induk ajam mengumpulkan
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anak-anaknja kebawah sajap, tetapi
engkau tidak mau.
38 Oleh karena itu rumahmu akan
tinggal sunji bagimu.
39 Dan Aku bersabda kepadamu: Mulai
sekarang kamu tidak melihat Aku lagi,
hingga kamu berkata: Terpudjilah jang
datang atas nama Tuhan.
1 Sesudah itu Jesus keluar dari
kenisah dan pergi. Lalu datanglah
murid-muridNja dan menundjuk
kepadaNja segala bangunan-bangunan
kenisah.
2 Maka bersabdalah Jesus kepada
mereka: Adakah kamu melihat
semuanja itu? Sesungguhnja Aku
bersabda kepadamu: Disini tak akan
tinggal satu batu diatas jang lain;
semuanja akan dihantjurkan.
3 Kemudian, ketika Ia duduk diatas
bukit Zaiton, murid-murid itu datang
tersendiri kepadaNja serta berkata:
Katakanlah kepada kami bilamanakah
hal itu akan berlangsung: dan apakah
alamat kedatanganMu dan kesudahan
dunia.
4 Jesuspun mendjawab serta bersabda
kepada mereka: Djagalah baik-baik,
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supaja djangan seseorang menjesatkan
kamu.
5 Karena banjak orang akan datang
dengan namaKu serta berkata: Aku ini
Kristus, dan mereka akan menjesatkan
banjak orang.
6 Dan kamu akan mendengar tentang
peperangan dan kabar-kabar perang.
Namun djanganlah kamu terkedjut,
sebab semua ini harus berlangsung,
tetapi itu belumlah achirat.
7 Karena bangsa akan bangun
menantang bangsa jang lain, dan
satu keradjaan melawan keradjaan
lain. Disana sini akan timbul wabah,
kelaparan dan gempa bumi.
8 Tetapi semua itu hanja permulaan
segala sengsara.
9 Pada masa itu kamu akan diserahkan
supaja disiksa dan dibunuh; dan karena
namaKu kamu akan dibentji oleh segala
bangsa.
10 Dan banjak orang akan murtad, dan
saling mengchianati dan membentji.
11 Banjak nabi-nabi palsu akan muntjul
dan menjesatkan banjak orang.
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karena kedjahatan bertambahtambah, maka dalam banjak orang akan
padamlah tjinta-kasih.
13 Tetapi barang siapa bertekun sampai
kesudahan, dialah akan selamat.
14 Dan Kabar gembira Keradjaan akan
dimaklumkan keseluruh dunia, mendjadi
kesaksian bagi segala bangsa, dan
sesudah itu akan tibalah kesudahan.
15 Djadi, apabila kamu melihat
perkosaan jang ngeri ditempat kudus,
seperti telah dinjatakan oleh nabi Daniel,
hai pembatja, perhatikanlah:
16 barang siapa pada waktu itu ada
di Judea, hendaklah ia melarikan diri
kepegunungan;
17 barang siapa ada diatas sotoh rumah
djanganlah ia turun mengambil sesuatu
dari rumahnja;
18 jang ada diladang djanganlah pulang
kerumah mengambil pakaiannja.
19 Aduhai wanita-wanita jang sedang
mengandung atau menjusui anaknja
pada waktu itu.
20 berdoalah agar pelarianmu djangan
terdjadi dalam musim dingin atau pada
hari Sabat.
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masa itu demikian dahsjat
sengsaranja seperti tak pernah dialami
sedjak awal dunia sampai sekarang dan
jang tidak akan djadi kemudian.
22 Dan sekiranja waktu itu tidak
disingkatkan, tak seorangpun selamat.
Namun karena orang-orang pilihan,
maka waktu itu akan disingkatkan.
23 Dan djika pada masa itu orang
berkata kepadamu: Lihatlah, inilah
Kristus atau disanalah Kristus, djangan
kamu pertjaja.
24 Karena akan muntjul banjak Kristus
palsu dan nabi palsu, dan mereka akan
mengerdjakan tanda-tanda gandjil dan
perbuatan-perbuatan adjaib, sehingga
andaikata mungkin, orang-orang
pilihanpun disesatkan.
25 Ingatlah, segala sesuatu itu sudah
Kunubuatkan kepadamu.
26 Djadi, apabila orang berkata
kepadamu: Ia ada dipadang gurun,
djangan kamu pergi; atau ia ada didalam
bilik, djangan kamu pertjaja.
27 Karena laksana halilintar terbit
disebelah Timur dan memantjar
sampai ke Barat, demikianlah akan hal
kedatangan Putera manusia kelak.
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ada bangkai, kesanalah
burung nazar berkerumun.
29 Dan segera setelah segala sengsara
itu terdjadi maka matahari akan gelap,
bulan kehilangan tjahajanja, bintangbintang gugur dari langit dan segala
kekuatan langit kotjar-katjir.
30 Ketika itu akan tampaklah alamat
Putera manusia dilangit, dan segala
bangsa dibumi akan meratap. Mereka
akan melihat Putera manusia datang
diatas awan-awan dilangit dengan segala
kekuasaan dan kemuliaanNja.
31 Ia akan menjuruh para MalaekatNja
meniup sangkakala jang dahsjat
bunjinja, dan mereka akan
mengumpulkan segala orang pilihan dari
keempat pendjuru angin dan dari satu
udjung langit sampai kepada jang lain.
32 Pada pokok ara peladjarilah ibarat
ini: Apabila ranting-rantingnja mendjadi
lembut dan mulai bertunas, kamu
ketahui bahwa musim panas sudah
dekat.
33 Demikianlah djikalau kamu melihat
semua itu berlangsung, ketahuilah
bahwa hal itu sudah sampai dimuka
pintu.
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Aku bersabda
kepadamu: kaum zaman ini tidak akan
lenjap sebelum semua itu berlangsung.
35 Langit dan bumi akan lenjap, tetapi
sabdaKu tidak akan lenjap.
36 Namun tentang hari dan ketikanja,
tak seorangpun jang mengetahuinja;
Malaekat-malaekat disurgapun tidak,
djuga Putera tidak, melainkan hanja
Bapa sendiri.
37 Dan seperti pada masa Noe,
demikianpun halnja pada waktu Putera
manusia akan datang.
38 Karena pada masa mendjelang air
bah itu orang makan dan minum, kawin
dan mengawinkan, hingga pada hari Noe
masuk kedalam bahtera.
39 Mereka tidak insjaf, hingga air
bah itu tiba dan melenjapkan segala
manusia. Demikianlah halnja nanti pada
kedatangan Putera manusia.
40 Pada masa itu akan terdapat dua
orang diladang, seorang diambil dan
jang lain ditinggalkan;
41 dua wanita sedang memutar batu
penggilingnja, seorang diambil dan jang
lain ditinggalkan.
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karena itu berdjaga-djagalah,
sebab kamu tidak tahu pada hari
manakah Tuhan akan tiba.
43 Tetapi tjamkanlah hal ini: Djikalau
seorang tuan rumah tahu, pukul berapa
pada malam pentjuri akan datang,
maka tentu ia berdjaga-djaga dan tidak
membiarkan rumahnja dirampok.
44 Karena itu hendaklah kamu djuga
tetap siap sedia, sebab Putera manusia
akan tiba pada suatu ketika jang tak
disangka-sangka.
45 Siapakah hamba setiawan dan
bidjaksana, jang diangkat oleh
tuannja mendjadi pengurus sekalian
bawahannja, supaja ia memberi mereka
makan pada waktunja?
46 Berbahagialah hamba itu, djika bila
tuannja tiba, ia mendapatnja sedang
mendjalankan tugas itu.
47 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: tuan itu akan mengangkatnja
mendjadi kepala atas seluruh miliknja.
48 Akan tetapi djikalau hamba itu djahat
dan berkata dalam hatinja:
49 masih lama baru tuanku datang;
dan ia mulai menjiksa kawan-kawannja
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serta makan dan minum bersama kaum
pemabuk,
50 maka bila tuannja akan tiba pada
suatu hari jang tak disangka-sangka,
dan pada saat jang tidak diketahui,
51 dia akan menghantjurkan hamba itu
dan mendjadikannja senasib dengan
kaum munafik. Disanalah akan ada
tangisan dan kertak gigi.
1 Pada masa itu Keradjaan Surga
akan seumpama sepuluh gadis,
jang mengambil pelita-pelitanja lalu
pergi hendak mendjemput mempelai
laki-laki.
2 Diantaranja ada lima jang bodoh dan
lima jang bidjaksana.
3 Jang bodoh itu mengambil pelitanja,
tetapi tidak membawa minjak.
4 Jang bidjaksana itu membawa pelita
dan djuga minjak dalam botol.
5 Dan karena pengantin datang
terlambat, mengantuklah mereka
semua, lalu tertidur.
6 Tetapi tengah malam terdengarlah
seruan: Pengantin sudah datang, marilah
menjongsong dia.
7 Lalu sekalian gadis itupun bangun dan
menjediakan pelita-pelitanja.
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gadis-gadis bodoh kepada
jang bidjaksana: Berilah kami minjak
dari kamu punja, sebab pelita kami
mulai padam.
9 Tetapi jang bidjaksana itu mendjawab:
Djangan! kalau-kalau tidak tjukup untuk
kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu
pergi membeli bagimu pada orang
pendjual minjak.
10 Tetapi sedang mereka pergi membeli,
pengantinpun tiba dan mereka jang
siap masuk bersama dia keperdjamuan
nikah, lalu pintu ditutup.
11 Kemudian datanglah gadis-gadis jang
lain itu dan berseru: Ja tuan, ja tuan,
bukakanlah kami pintu.
12 Tetapi ia mendjawab: Sesungguhnja,
aku berkata kepadamu: Aku tidak kenal
kamu.
13 Djadi sebab itu hendaklah kamu
berdjaga-djaga, sebab kamu tidak tahu
akan hari dan ketikanja.
14 Adapun halnja djuga seumpama
seorang tuan jang hendak bepergian.
Ia memanggil para hambanja dan
menjerahkan segala hartanja kepada
mereka.
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seorang diberinja lima talenta,
jang seorang lagi dua dan jang seorang
pula satu, semua sekadar ketjakapan
mereka masing-masing. Lalu ia
berangkat.
16 Jang menerima lima talenta itu
segera pergi memperusahakan uangnja,
kemudian memperoleh laba lima talenta
pula.
17 Demikianpun jang menerima dua
talenta: ia memperoleh laba dua talenta.
18 Tetapi jang memperoleh satu talenta
itu pergi menggali lubang dalam tanah
dan menjembunjikan uang tuannja.
19 Lama berselang pulanglah tuan
hamba-hamba itu dan diadakannja
perhitungan bersama mereka.
20 Maka datanglah jang menerima lima
talenta, dan menjerahkan lima talenta
jang lain itu, katanja: Tuan, ada lima
talenta tuan serahkan kepadaku, dan
telah kuhasilkan laba lima talenta.
21 Berkatalah tuan itu kepadanja: Bagus
sekali hai hamba jang baik dan setia;
engkau telah setia atas sedikit, karena
itu banjak akan kuserahkan kepadamu;
masuklah dalam bahagia tuanmu.
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datanglah jang menerima dua
talenta serta berkata: Tuan, dua talenta
tuan serahkan kepadaku, dan telah
kuhasilkan laba dua talenta.
23 Berkatalah tuan itu kepadanja: Bagus
sekali, hai hamba jang baik dan setia;
engkau telah setia atas sedikit; karena
itu banjak akan kuserahkan kepadamu;
masuklah kedalam bahagia tuanmu.
24 Kemudian datanglah jang menerima
satu talenta itu serta berkata: Tuan,
saja tahu bahwa tuan seorang bersifat
keras, jang mau menuai ditempat tiada
tuan tabur, dan mengumpulkan ditempat
tiada tuan hambur.
25 Saja takut dan talenta itu kupendam
dalam tanah; inilah kepunjaan tuan.
26 Maka tuan itu mendjawab serta
berkata kepadanja: Hai, hamba djahat
dan malas! Djadi engkau tahu bahwa
aku hendak menuai ditempat tiada
kutaburi dan mengumpulkan ditempat
tiada kuhamburi?
27 Sudah seharusnja uangku itu
kauperbungakan pada pedagangpedagang, supaja setelah kembali, aku
menerimanja serta dengan bunganja.

Matius 25.28–34
28 Karena

134

itu, ambillah daripadanja
talenta itu, dan berilah kepada jang
mempunjai sepuluh talenta.
29 Sebab barang siapa jang
berkepunjaan akan diberi lagi,
bahkan sampai berkelimpahan; tetapi
dari orang jang tidak berkepunjaan,
akan diambil djuga barang jang ada
padanja.
30 Akan hamba jang tak berguna ini,
buanglah dia keluar, ketempat gelap.
Disana akan ada tangisan dan kertak
gigi.
31 Dan apabila Putera manusia akan
datang dalam kemuliaanNja, dan
semua Malaekat mengiringiNja, maka
Ia akan bersemajam diatas singgasana
kebesaranNja.
32 Lalu segala bangsa akan dihimpunkan
kehadapanNja. Dan Ia akan memisahkan
mereka seorang dari seorang, sebagai
gembala memisahkan domba-domba
dari kambing-kambing djantan.
33 Lalu domba-domba itu
dikumpulkanNja kesebelah kanan
dan kambing-kambing kesebelah kiri.
34 Kemudian Radja itupun akan
bersabda kepada orang-orang disebelah
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kananNja: Marilah kamu jang terberkati
oleh BapaKu; milikilah keradjaan jang
telah tersedia bagimu sedjak djadinja
dunia.
35 Karena pernah Aku lapar dan
kamu memberi Aku makan; Aku haus
dan kamu memberi Aku minum; Aku
diperasingan, kamu memberi aku
tumpangan;
36 Aku telandjang, kamu memberi Aku
pakaian. Aku sakit, dan kamu melawati
Aku; Aku dalam pendjara, dan kamu
mengundjungi Aku.
37 Lalu orang-orang jang saleh itu akan
berkata kepadaNja:
38 Tuan, bilamana telah kami lihat Tuan
lapar dan kami beri makan, haus dan
kami beri minum, sebagai seorang asing
dan kami beri tumpangan, telandjang
dan kami beri pakaian?
39 Atau bilamana telah kami lihat Tuan
sakit atau dalam pendjara dan kami
lawati?
40 Maka Radja itu akan mendjawab
kepada mereka: Sesungguhnja Aku
berkata kepadamu: Barang apa sadja
jang kamu lakukan bagi salah seorang
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saudaraKu jang terhina sekalipun, itu
telah kamu lakukan bagi Aku.
41 Lalu Ia akan bersabda kepada
orang-orang disebelah kiriNja: Enjahlah
dari hadapanKu, wahai orang-orang
terkutuk, masuklah kedalam api abadi
jang tersedia bagi setan dan segala
malaekatnja.
42 Karena pernah Aku lapar, dan tiada
kamu memberi Aku makan; Aku haus
dan tiada kamu memberi Aku minum;
43 Aku diperasingan dan kamu tidak
menumpangkan Daku; Aku telandjang
dan kamu tidak memberi Aku pakaian;
Aku sakit dan dalam pendjara dan kamu
tidak melawati Aku.
44 Lalu merekapun akan berkata
kepadanja: Tuan, bilamana telah
kami lihat Tuan lapar, atau haus, atau
diperasingan, atau telandjang, atau
sakit, atau dalam pendjara dan tiada
kami menolong Tuan?
45 Maka Ia akan mendjawab dan
bersabda kepada mereka: Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Barang apa
sadja jang tiada kamu lakukan bagi
salah seorang saudaraKu jang terhina
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ini, itu tidak pula kamu lakukan bagi
Aku.
46 Lalu mereka inipun masuk ketempat
penderitaan abadi, tetapi orang-orang
saleh kedalam kehidupan abadi.
1 Setelah Jesus mengachiri segala
pengadjaran itu, bersabdalah Ia
kepada murid-muridNja:
2 Kamu tahu bahwa dua hari lagi
akan dirajakan pesta Paska, maka
Putera manusia akan diserahkan untuk
disalibkan.
3 Pada waktu itu berkumpullah para
imam besar dan orang tua-tua dari
rakjat dalam istana Imam Agung jang
bernama Kaifas.
4 Merekapun berunding, hendak
menangkap Jesus dengan tipu muslihat,
lalu membunuh Dia.
5 Tetapi mereka berkata: Djangan pada
hari raja, kalau-kalau timbul kekatjauan
diantara rakjat.
6 Pada waktu Jesus ada di Betania
dalam rumah Simon berkusta,
7 datanglah seorang wanita membawa
sebuah buli-buli berisi minjak wangi jang
mahal. Minjak itu ditjurahkannja keatas
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kepala Jesus, jang sedang berbaring
makan.
8 Melihat itu murid-murid merasa
djengkel dan berkata: Guna apa
pemborosan itu?
9 Ini dapat didjual dengan harga mahal
untuk disedekahkan kepada orang-orang
miskin.
10 Tetapi Jesus mengetahui perkataan
itu, maka bersabdalah Ia kepada
mereka: Mengapa kamu menjusahi
wanita ini? Ia telah melakukan suatu
perbuatan baik padaKu.
11 Orang-orang miskin senantiasa ada
padamu, tetapi Aku bukan selamanja
ada padamu.
12 Ia mentjurahkan minjak wangi atas
tubuhKu ini untuk penguburanKu kelak.
13 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Dimanapun diseluruh dunia
Kabar gembira akan dimaklumkan, maka
akan ditjeriterakan djuga perbuatannja
ini, sebagai kenangan akan dia.
14 Kemudian pergilah seorang dari
keduabelas jang bernama Judas Iskariot
kepada para imam besar
15 serta berkata: Berapa kamu bajar,
kalau aku menjerahkan Dia kepadamu?
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Mereka menawarkan uang perak
tigapuluh keping.
16 Dan mulai ketika itu dia mentjari
suatu kesempatan untuk menjerahkan
Jesus.
17 Pada hari pertama makan rotitak-beragi, murid-murid mendapatkan
Jesus, dan bertanja: Dimana Engkau
kehendaki kami sediakan perdjamuan
Paska bagiMu?
18 Jesus mendjawab: Pergilah kekota
kepada si anu; katakan kepadanja: Guru
berpesan: waktuKu hampir tiba; dalam
rumahmu Aku hendak makan Paska
bersama dengan para muridKu.
19 Lalu murid-muridNja melaksanakan
seperti jang dipesan oleh Jesus dan
mereka menjediakan perdjamuan Paska.
20 Tatkala sudah malam Ia berbaring
makan bersama dengan keduabelas
muridNja.
21 Dan sedang mereka makan
bersabdalah Ia: Sesungguhnja Aku
berkata kepadamu: Seorang dari antara
kamu akan menjerahkan Daku.
22 Maka sangat sedihlah hati sekalian
murid dan bertanjalah seorang demi
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seorang kepadaNja: Bukan saja dia itu,
ja Tuan?
23 Jesus mendjawab: Jang bersama Aku
mentjelupkan tangan kedalam pinggan,
dia itulah akan menjerahkan Daku.
24 Memang, Putera manusia akan pergi,
sebagaimana ada tersurat tentang Dia;
tetapi tjelakalah orang jang menjerahkan
Putera manusia. Lebih baik baginja
seandainja ia tidak dilahirkan, manusia
sematjam itu!
25 Lalu Judas jang hendak
mengchianatiNja, diapun menjambung
serta berkata: sajakah dia itu, ja Guru?
Jesus mendjawab kepadanja: Memang,
seperti katamu itu.
26 Dan tengah mereka
makan, Jesus mengambil roti,
memberkatinja, memetjahkannja, lalu
mengundjukkannja kepada murid-murid
seraja bersabda: Terimalah, dan
makanlah, inilah TubuhKu.
27 Lalu Ia mengambil piala dan
setelah mengutjap doa sjukur, Ia
mengundjukkannja kepada muridmuridNja seraja bersabda: Minumlah
kamu sekalian dari piala ini,
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inilah DarahKu, Darah
Perdjandjian, jang ditumpahkan bagi
banjak orang untuk pengampunan dosa.
29 Dan Aku bersabda kepadamu: mulai
kini tiadalah Aku minum lagi dari hasil
pokok anggur, hingga pada hari Aku
akan minum jang baru, bersama-sama
dengan kamu dalam Keradjaan BapaKu.
30 Dan setelah mengutjapkan doa
pudjian, mereka keluar dan pergi
menudju bukit Zaiton.
31 Waktu itu bersabdalah Jesus kepada
mereka: Malam ini djuga kamu akan
menaruh sjak akan Aku, seperti ada
tersurat: Aku akan memukul gembala,
dan kawan domba akan bertjerai-berai.
32 Tetapi apabila Aku sudah bangkit,
Aku akan mendahului kamu ke Galilea.
33 Petruspun berkata: Biar mereka
semua menaruh sjak akan Dikau, saja
sekali-kali tidak.
34 Bersabdalah Jesus kepadanja:
Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu:
Malam ini djuga, sebelum ajam
berkokok, engkau akan menjangkal Aku
tiga kali.
35 Kata Petrus pula: Biar aku harus mati
bersama Dikau, tak pernah aku akan
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menjangkali Dikau. Demikian pula kata
murid-murid jang lain.
36 Kemudian sampailah Jesus bersama
murid-muridNja itu disuatu kebun jang
bernama Getsemani. Lalu Ia berkata
kepada mereka: Duduklah disini,
sementara Aku pergi berdoa kesana.
37 Petrus dan kedua anak Zebedeus
dibawaNja serta. Lalu Ia merasa
dukatjita dan gelisah,
38 dan berkata kepada mereka: HatiKu
berduka, hingga mati rasanja. Tinggallah
disini dan berdjagalah bersama Aku.
39 Dan setelah madju beberapa langkah
lagi, Iapun djatuh tersungkur sambil
berdoa: Ja Bapak, djikalau boleh,
hendaklah piala ini lalu daripadaKu akan
tetapi djanganlah seperti Aku kehendaki,
melainkan seperti Engkau kehendaki.
40 Setelah itu Ia kembali kepada
murid-murid itu, tetapi didapatiNja
mereka tertidur. Dan Ia berkata kepada
Petrus: Tidak dapatkah kamu berdjaga
satu djam lamanja bersama Aku?
41 Berdjagalah dan berdoalah supaja
kamu tidak djatuh dalam penggodaan.
Roh itu rela, tetapi daging lemah.
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Ia pergi dan berdoa, pada
kedua kalinja: Ja Bapa, djikalau tak
mungkin piala itu lalu tanpa Aku minum
daripadanja, djadilah kehendakMu.
43 Kemudian pergilah Ia sekali lagi
kepada murid-muridNja dan didapatiNja
mereka tertidur karena mata mereka
terasa berat.
44 Iapun meninggalkan mereka pula
dan pergi berdoa untuk ketiga kalinja,
dengan perkataan jang sama.
45 Dan setelah kembali pada mereka,
bersabdalah Ia: sekarang tidurlah
sadja melepaskan lelahmu; sudah
dekatlah saat Putera manusia diserahkan
ketangan orang-orang berdosa.
46 Bangunlah, marilah kita pergi; jang
hendak mengchianati Aku, hampir
sampai.
47 Dan ketika Ia sedang berbitjara
demikian, datanglah Judas, seorang
dari antara keduabelas, diiringi
segerombolan besar orang-orang
bersendjatakan pedang dan pentung,
dikirim oleh imam besar dan orang
tua-tua dari rakjat.
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itu telah diberi isjarat
oleh pengchianat, katanja: jang akan
kutjium, itulah Dia, tangkaplah Dia!
49 Dan segera iapun menghampiri Jesus
serta berkata kepadaNja: Salam ja Rabi,
lalu ia mentjiumNja.
50 Jesus berkata kepadanja: Hai
sahabat, untuk itukah engkau datang?
Lalu gerombolan itu segera madju dan
menjerbu Jesus dan menangkapNja.
51 Tetapi seorang pengiring
Jesus menghunus pedangnja dan
mengajunkannja kepada seorang
hamba imam agung, dan memutuskan
telinganja.
52 Tetapi Jesus bersabda kepadanja:
Sarungkanlah pedangmu; sebab
barang siapa menghunus pedang akan
dibinasakan oleh pedang djuga.
53 Atau pada sangkamu, tak dapat
Aku meminta kepada BapaKu, supaja
dikirimNja kepadaKu Malaekat-malaekat
lebih dari duabelas pasukan? Tetapi
kalau begitu,
54 bagaimanakah dipenuhi sabda
Alkitab, bahwa harus terdjadi demikian.
55 Lalu Ia bersabda kepada gerombolan
itu: Kamu datang lengkap dengan
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pedang dan pentung untuk menangkap
Aku seolah-olah melawan seorang
penjamun. Setiap hari Aku duduk
mengadjar dalam kenisah, dan tiada
kamu menangkap Aku.
56 Tetapi semua ini berlaku supaja
ditepati apa jang ditulis oleh para nabi.
Lalu segala murid meninggalkan Dia,
dan melarikan diri.
57 Adapun orang-orang jang telah
menangkap Jesus itu menghantarkanNja
kepada Kaifas, imam agung. Disana para
ahli taurat dan orang tua-tua dari rakjat
sudah berkumpul.
58 Petrus mengikut dari djauh sampai
keistana imam agung, kemudian masuk
dan duduk diantara hamba-hamba
hendak melihat kesudahan perkara itu.
59 Para imam besar dan seluruh
mahkamah agung sedang mentjari-tjari
suatu penjaksian dusta terhadap Jesus,
supaja Ia dapat dihukum mati.
60 Akan tetapi tak ada jang didapatinja
meskipun banjak orang naik saksi dusta.
Achirnja dua saksi dusta tampil
61 serta berkata: Dia pernah berkata:
Aku dapat merobohkan kenisah dan
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membangunkannja kembali dalam tiga
hari.
62 Maka berdirilah imam agung itu serta
berkata: Tiadakah Kaudjawab akan
kesaksian terhadap diriMu itu?
63 Tetapi Jesus diam sadja. Maka
berkatalah imam agung itu kepadaNja:
Demi Allah, katakanlah kepada kami
apakah Engkau sebenar-benarnja Kristus
Putera Allah?
64 Jesus mendjawab kepadanja: Benar
katamu itu. Akan tetapi Aku bersabda
kepadamu: mulai kini akan kamu lihat
Putera manusia duduk disisi kanan Jang
Mahakuasa, dan akan datang diatas
awan-awan langit.
65 Maka imam agung itu merobek
pakaianNja serta berkata: Ia menghodjat
Allah. Kesaksian apa kita butuhkan lagi?
Kini sudah kamu dengar hodjatNja.
66 Apa pendapatmu? Mereka
mendjawab: Ia harus dihukum
mati.
67 Lalu mereka meludahi wadjahNja dan
menindjuNja. Orang lain menampar Dia
68 sambil berkata: Bernubuatlah bagi
kami, hai Kristus, siapa jang telah
menampar Engkau?
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Petrus masih duduk diluar,
dihalaman istana. Lalu datanglah
kepadanja seorang pelajan wanita,
katanja: Engkau djuga tadi bersama
Jesus, orang Galilea itu.
70 Tetapi Petrus menjangkal didepan
semua orang, katanja: Saja tidak
mengerti apa jang kau katakan.
71 Lalu ia pergi menudju pintu gerbang.
Tetapi seorang pelajan jang lain melihat
dia dan berkata kepada orang-orang
jang berada disitu: Dia djuga tadi
bersama Jesus, orang Galilea itu.
72 Tetapi sekali lagi Petrus menjangkal
dan berkata sambil bersumpah: saja
tidak kenal orang itu!
73 Tak lama kemudian orang-orang jang
berdiri disitu mendekatinja dan berkata:
Tentu engkau djuga dari golongan
mereka, sebab bahasamu menjatakan
asalmu.
74 Maka mulailah ia mengumpat dan
bersumpah, serta berkata: Saja tidak
kenal orang itu! Tetapi pada ketika itu
djuga ajam berkokok.
75 Maka teringatlah Petrus akan sabda
Jesus: Sebelum ajam berkokok engkau
akan menjangkal Aku sampai tiga

Matius 27.1–6

148

kali. Lalu keluarlah ia dan menangis
tersedu-sedu.
1 Ketika hari mulai siang
berkumpullah para imam besar
dan orang tua-tua dari rakjat, dan
mengambil keputusan terhadap Jesus,
bahwa Ia harus dihukum mati.
2 Mereka membelenggu Jesus, lalu
menghantar dan menjerahkanNja
kepada Pilatus, wali negeri itu.
3 Adapun Judas, jang telah
mengchianatiNja itu, setelah ia
melihat Jesus dihukum mati, iapun
menjesal dan mengembalikan tigapuluh
keping perak itu kepada para imam
besar,
4 katanja: saja sudah berdosa karena
menjerahkan darah jang tak bersalah.
Tetapi mereka mendjawab: Itu urusan
kamikah? Engkau sendiri jang tanggung.
5 Iapun mentjampakkan uang
itu kedalam kenisah, lalu pergi
menggantungkan diri.
6 Para imam besar memungut wang itu
dan berkata: Tak halal itu kita masukkan
kedalam perbendaharaan kenisah, sebab
uang darah.

27
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sepakat lalu dengan uang
itu dibelinja sebidang tanah tukang
periuk, mendjadi tempat pekuburan
orang-orang asing.
8 Karena itu tempat itu sampai hari ini
disebut Tanah-darah.
9 Maka ketika itu ditepati nubuat Nabi
Jeremias bunjinja: Merekapun menerima
wang perak tigapuluh keping harga
penilaian sebagaimana Ia dinilai oleh
putera-putera Israel
10 didjadikan mereka pembeli ladang
tukang periuk, sebagaimana Tuhan telah
berpesan kepadaku.
11 Maka berdirilah Jesus didepan wali
negeri ini. Wali negeri itu bertanja
kepadaNja: Engkaukah radja orang
Jahudi? Djawab Jesus: Benar, seperti
katamu itu.
12 Dan sedang Ia dituduh oleh para
imam dan orang tua-tua, tak suatu
didjawabNja.
13 Pilatus berkata kepadanja: Tidakkah
Engkau dengar betapa berat tuduhantuduhan mereka terhadap Engkau?
14 Tetapi Ia tak mendjawab sepatah
katapun, sehingga wali negeri itu amat
heran.
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15 Wali

150

negeri biasa pada hari raja
melepaskan bagi rakjat salah seorang
tahanan jang mereka kehendaki.
16 Dan pada waktu itu ada dalam
pendjara seorang jang terkenal
kedjahatannja, bernama Barabas.
17 Karena ketika itu banjak orang
berkumpul, berkatalah Pilatus kepada
mereka: Siapa kamu mau kulepaskan
bagimu, Barabas atau Jesus jang disebut
Kristus?
18 Sebab ia mengerti bahwa hanja
karena iri hati mereka telah menjerahkan
Dia.
19 Dan sedang Pilatus duduk diatas
kursi pengadilan, isterinja mengirim
kepadanja seorang dengan pesanan,
katanja: Djangan engkau tjampur
tangan dalam perkara orang jang saleh
ini, sebab banjak jang kuderita karena
Dia dalam mimpi tadi malam.
20 Para imam besar dan orang tuatuapun menghasut rakjat, supaja
mereka menuntut Barabas dilepaskan
dan Jesus dihukum mati.
21 Lalu wali negeri itu mengangkat
bitjara pula, serta berkata: Siapa dari
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kedua orang itu kamu mau kulepaskan?
Mereka mendjawab: Barabas.
22 Udjar Pilatus: Kalau begitu, apakah
akan kuperbuat terhadap Jesus jang
disebut Kristus?
23 Mereka semua menjahut: Salibkanlah
Dia. Udjar wali negeri kepada mereka:
Kedjahatan apa jang dilakukanNja?
Tetapi makin keras mereka berteriak:
Salibkanlah Dia!
24 Apabila Pilatus mengerti bahwa
segala usahanja tak berhasil, sedangkan
kekatjauan makin bertambah-tambah,
iapun mengambil air dan membasuh
tangan didepan orang banjak, sambil
berkata: Aku tidak bersalah terhadap
darah Orang jang saleh ini; kamulah
jang bertanggung-djawab.
25 Tetapi segenap rakjat itu mendjawab:
Biarlah darahNja ditanggungkan atas
kami dan atas segala anak-anak kami.
26 Maka Barabas itu dilepaskannja,
tetapi Jesus, setelah didera,
diserahkannja kepada mereka supaja
disalibkan.
27 Kemudian serdadu-serdadu wali
negeri membawa Jesus kedalam balai
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pengadilan dan mengumpulkan seluruh
pasukan kelilingNja.
28 Mereka menanggalkan pakaian Jesus
dan mengenakan kepadaNja selimut
merah tua.
29 Setelah itu mereka menganjam
mahkota dari ranting-ranting berduri,
dipasangnja diatas kepala Jesus. Lalu
mereka memberikan sebatang buluh
kedalam tangan, dan sambil berlutut
dihadapanNja, mereka memperolokolokNja, sambil berkata: Salam, hai
Radja orang Jahudi.
30 Dan mereka meludahinja dan
mengambil buluh itu, dipukulkanNja
pada kepala Jesus.
31 Dan sesudah memperolokkan Dia,
mereka menanggalkan kain selimut itu
dan mengenakan Dia pakaianNja sendiri.
Lalu mereka menghantar Dia keluar kota
untuk disalibkan.
32 Ketika berdjalan keluar kota mereka
berdjumpa dengan seorang dari Sirene,
Simon namanja, dan mereka memaksa
dia memikul salib Jesus.
33 Setelah sampai pada tempat jang
bernama Golgota, jang berarti tempat
tengkorak,
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memberi Dia minum
air anggur bertjampur empedu. Ia
mengetjapnja tetapi tidak mau minum.
35 Sesudah menjalibkan Jesus, mereka
membagi-bagi pakaianNja dengan
membuang undi. (Demikian ditepatilah
nubuat nabi, bunjinja: Mereka telah
membagi-bagi pakaianKu, dan atas
djubahKu mereka telah membuang
undi).
36 Lalu mereka duduk mengawaliNja.
37 Diatas kepalaNja dipasang orang
suatu alamat, menjatakan alasan
hukumanNja, jakni: Inilah Jesus Radja
orang Jahudi.
38 Bersama dengan Dia disalibkan djuga
dua orang penjamun, seorang disebelah
kanan dan jang lain disebelah kiri.
39 Adapun orang-orang jang lalu disitu
menistakanNja dan berkata sambil
menggeleng-gelengkan kepala:
40 Engkau jang mau merobohkan
kenisah dan membangunkannja pula
dalam tiga hari, selamatkanlah Dirimu
sendiri. Kalau benar Engkau Putera
Allah, turunlah dari salib!
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pula para imam, ahli taurat
dan orang tua-tua, mengolok-olok Dia,
katanja:
42 Orang-orang lain diselamatkanNja,
tetapi tidak dapat menjelamatkan Diri
sendiri. Djika Ia benar-benar Radja
orang Jahudi, hendaklah sekarang Ia
turun dari salib, maka kami akan pertjaja
kepadaNja.
43 Ia telah berharap kepada
Allah; hendaklah sekarang Allah
menjelamatkanNja. Djikalau benarbenar Allah berkenan kepadaNja. Sebab
pernah Ia berkata: Aku ini Putera Allah.
44 Demikian djuga penjamun-penjamun
jang disalibkan bersama dengan Dia,
memperolok-olokkanNja.
45 Mulai pukul keenam sampai pukul
kesembilan djadi gelap diseluruh daerah
itu.
46 Dan kira-kira pukul kesembilan Jesus
berseru dengan suara njaring kataNja:
Eli, Eli, lamma sabaktani, artinja:
AllahKu, ja AllahKu, apa sebab Engkau
meninggalkan Daku.
47 Mendengar itu berkatalah beberapa
orang jang berdiri disitu: Ia memanggil
Elias.
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segera larilah seorang dari
antara mereka mengambil bunga
karang, diresapinja anggur-asam lalu
dibubuhnja pada sebatang buluh, dan
diundjukkannja kepada Jesus supaja Ia
minum.
49 Tetapi orang lain berkata: Djangan
dahulu, marilah kita lihat kalau-kalau
Elias datang melepaskan Dia.
50 Dan sekali lagi Jesus berseru
dengan suara njaring, lalu menjerahkan
njawaNja.
51 Maka tertjariklah tirai kenisah,
terbelah dua dari atas sampai kebawah.
Dan terdjadilah gempa bumi, bukit-bukit
batu terbelah,
52 kubur-kubur terbuka dan banjak
orang sutji jang telah meninggal bangkit.
53 Dan sesudah Jesus bangkit
merekapun keluar dari kubur, lalu masuk
kekota sutji dan menampakkan diri
kepada banjak orang.
54 Dan tatkala kepala pasukan beserta
orang-orang jang mengawali Jesus
melihat gempa bumi dan segala
peristiwa itu, merekapun sangat
ketakutan dan berkata: Sesungguhnja
Ia adalah Putera Allah!
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hadir pula banjak wanita jang
berdiri memandang dari djauh;mereka
telah mengikuti Jesus dari Galilea untuk
melajaniNja.
56 Diantaranja Maria Magdalena,
Maria ibu Jakobus dan ibu anak-anak
Zebedeus.
57 Pada petang hari datanglah seorang
hartawan bernama Josep jang berasal
dari Arimatea, dan iapun seorang murid
Jesus.
58 Ia pergi menghadap Pilatus hendak
meminta tubuh Jesus. Lalu Pilatus
menjuruh berikan tubuh itu kepadanja.
59 Dan setelah mengambil tubuh Jesus,
dikapaninja dengan kain putih halus,
60 lalu dibaringkanNja dalam makamnja
sendiri jang masih baru jang dipahatnja
dalam bukit batu. Setelah itu
digolekkannja sebuah batu besar
kedepan pintu makam, lalu pergi.
61 Dan ada disitu Maria Magdalena
dan Maria jang lain: mereka duduk
menghadap makam.
62 Pada keesokan harinja, ketika hari
persediaan sudah lampau, berkumpullah
para penghulu imam dan orang parisi,
lalu menghadap Pilatus.
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berkata kepadanja: Tuan,
kami teringat, bahwa si penipu itu
semasa hidupNja pernah berkata: Pada
hari ketiga Aku akan bangkit.
64 Sebab itu hendaknja tuan suruh
kawali makam sampai pada hari ketiga
supaja djangan sampai murid-muridNja
mentjuri Dia lalu berkata kepada rakjat:
ia telah bangkit dari antara orang mati;
penipuan jang terachir ini akan lebih
buruk lagi dari jang dahulu.
65 Kata Pilatus: Kamu dapat pengawalpengawal; pergilah dan djagalah
menurut pendapat kamu.
66 Lalu pergilah mereka, dan
dimeteraikannja batu serta
ditempatkannja pengawal-pengawal itu.
1 Setelah hari Sabat sudah lalu,
tatkala fadjar menjingsing pada
hari pertama pekan itu, datanglah
Maria Magdalena dan Maria jang lain
menindjau kubur.
2 Dan terdjadilah gempa bumi jang
hebat, karena seorang Malaekat
Tuhan turun dari langit dan datang
menggolekkan batu dari kubur lalu
duduk diatasnja.

28
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bagaikan kilat dan
djubahnja putih seperti saldju.
4 Maka gementarlah pengawalpengawal karena takut akan Dia dan
bagaikan majat kelihatannja.
5 Malaekat itu menjapa wanita-wanita
serta berkata kepadanja: Djangan takut.
Aku tahu, kamu mentjari Jesus jang
telah disalibkan.
6 Ia tidak ada disini, Ia telah bangkit
seperti telah dikatakanNja. Marilah,
lihatlah tempat Ia dibaringkan.
7 Pergilah segera dan kabarkanlah
kepada murid-muridNja bahwa Ia telah
bangkit dan bahwa Ia mendahului
kamu ke Galilea; disana kamu akan
melihatNja. Inilah jang hendak
kukatakan kepadamu.
8 Maka merekapun meninggalkan
kubur dengan takutnja, tetapi djuga
dengan sangat sukatjitanja, dan lari
menjampaikan kabar itu kepada segala
murid.
9 Tetapi Jesus sendiri datang menemui
mereka, serta berkata: Salam bagiMu.
Mereka mendekatiNja dan memeluk
kakiNja sambil menjembah sudjud.
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berkata kepada mereka:
Djangan takut, pergilah dan katakan
kepada saudara-saudaraKu supaja
mereka pergi ke Galilea; disana mereka
akan melihat Aku.
11 Ketika mereka ditengah djalan,
datanglah beberapa pengawal kekota
dan mengabarkan segala peristiwa itu
kepada imam-imam.
12 Maka berundinglah mereka bersamasama dengan orang tua-tua, dan setelah
sepakat, merekapun memberi banjak
wang kepada pradjurit-pradjurit itu,
13 serta berpesan: Katakan sadja:
Pada waktu malam, sedang kami tidur,
murid-muridNja datang mentjuri Dia.
14 Dan kalau sekiranja hal itu ketahuan
oleh Pilatus, kami akan berbitjara
dengan dia dan membela kamu.
15 Pradjurit itupun menerima uang
itu dan melaksanakan seperti dipesan
kepadanja. Adapun hal itu tersiar
diantara segala orang Jahudi sampai hari
ini.
16 Maka berangkatlah murid-murid itu
ke Galilea dan mendaki sebuah bukit
jang telah ditundjukkan kepada mereka
oleh Jesus.
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setelah melihat Jesus,
merekapun sudjud menjembah Dia,
tetapi ada beberapa jang masih
ragu-ragu.
18 Tetapi Jesus mendekati mereka lalu
bersabda: KepadaKu telah diserahkan
segala kekuasaan disurga dan dibumi;
19 maka pergilah kamu, buatlah
segala bangsa mendjadi muridKu, dan
permandikanlah mereka pada nama
Bapa dan Putera dan Roh Kudus;
20 dan adjarkanlah mereka melakukan
segala sesuatu jang telah Kuperintahkan
kepadamu. Dan Aku akan menjertai
kamu tiap hari sampai pada achir dunia.

Markus
1 Inilah

permulaan Kabar-gembira
Jesus Kristus, Putera Allah.
2 Sebagaimana tersurat dalam Kitab
Nabi Isaias, jakni: Aku mengutus
pesuruhKu mendahuluiMu, untuk
merintis djalan bagiMu,
3 suara seorang jang berseru dipadang
gurun: sediakanlah djalan Tuhan,
luruskanlah segala lorongNja,
4 maka muntjullah Joanes dipadang
gurun dan mempermandikan orang,
memaklumkan permandian pertobatan
untuk pengampunan dosa.
5 Semua orang Judea dan segala
penghuni Jerusalem keluar mendapatkan
dia, dan sambil mengaku dosa-dosanja,
mereka dipermandikan olehnja didalam
sungai Jordan.
6 Adapun Joanes itu pakaiannja dari
bulu unta, ikat-pinggangnja dari kulit
binatang dan makanannja belalang dan
madu hutan. Ia memaklumkan, katanja:
7 Kemudian dari aku akan datang
jang lebih kuasa dari aku, dan tunduk

1

Markus 1.8–14
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membuka tali kasutNjapun, aku tidak
lajak.
8 Aku mempermandikan kamu dengan
air, tetapi Ia akan mempermandikan
kamu dengan Roh Kudus.
9 Pada masa itu Jesus datang
dari Nazaret didaerah Galilea, dan
dipermandikan oleh Joanes didalam air
Jordan.
10 Maka pada ketika Ia naik dari air,
tampaklah kepadaNja langit terbuka
dan Roh berupa burung merpati turun
keatasNja.
11 Dan kedengaranlah suatu Suara dari
surga sabdaNja: Engkaulah PuteraKu
jang tertjinta, kepada Dikau Aku
berkenan.
12 Segera sesudah itu Ia didorong oleh
Roh pergi kepadang gurun.
13 Dan Ia tinggal dipadang gurun empat
puluh hari lamanja, lalu Ia digoda oleh
setan. Ia tinggal disana bersama-sama
dengan binatang-binatang buas, dan
Malaekat-malaekat datang melajaniNja.
14 Sesudah Joanes dipendjarakan
datanglah Jesus ke Galilea untuk
memaklumkan Kabar-gembira tentang
Keradjaan Allah.

Markus 1.15–22
15 Ia

3

bersabda: Waktunja sudah sampai,
Keradjaan Allah sudah dekat; hai kamu
sekalian; bertobatlah dan pertjajalah
akan Kabar-gembira itu.
16 Ketika Ia berdjalan menjusur tepi
tasik Galilea, Ia melihat Simon dan
Andreas, saudara Simon, jang sedang
melabuhkan pukatnja ditasik, sebab
mereka nelajan.
17 Berkatalah Jesus kepada mereka:
Ikutlah Aku dan Aku akan mendjadikan
kamu pemukat-pemukat manusia.
18 Maka segera merekapun
meninggalkan pukat dan mengikuti
Jesus.
19 Setelah berdjalan sedikit lebih djauh
lagi, dilihatnja Jakobus anak Zebedeus
dan Joanes, saudara Jakobus, diatas
perahu sedang memperbaiki pukat.
20 Merekapun dipanggilNja; lalu mereka
meninggalkan bapanja Zebedeus dan
orang-orang upahan dalam perahu dan
mengikuti Jesus.
21 Kemudian mereka pergi ke
Kafarnaum dan pada hari Sabat Ia
masuk kesinagoga, lalu mengadjar.
22 Semua orang mengagumi
pengadjaranNja, sebab Ia mengadjar

Markus 1.23–29
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sebagai seorang jang berkekuasaan dan
tidak seperti para ahli taurat.
23 Ketika itu ada disinagoga
seorang jang kerasukan roh djahat.
Dia%%berteriak katanja:
24 Apakah urusanMu dengan kami,
hai Jesus dari Nazaret? Engkau datang
membinasakan kami. Saja tahu siapa
Engkau itu: Engkaulah Jang-Kudus dari
Allah!
25 Tetapi Jesus menghardik dia, katanja:
Diamlah engkau, keluarlah dari orang
ini!
26 Lalu roh djahat itu mengentak-entak
dia dan sambil mendjerit keras ia keluar
dari padanja.
27 Maka takdjublah semua orang dan
seorang berkata kepada seorang: Apa
itu? Adjaran baru jang berkuasa. Ia
memberi perintah kepada roh djahat,
dan diapun patuh kepadaNja.
28 Maka namaNja dimasjurkan
kemana-mana diseluruh Galilea.
29 Dari sinagoga Ia langsung pergi
kerumah Petrus dan Andreas, bersama
dengan Jakobus dan Joanes.

Markus 1.30–37
30 Mentua
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Petrus sedang sakit demam
dan segera orang memberitahukan hal
itu kepada Jesus.
31 Lalu Jesus masuk, dan
sambil memegang tangannja Ia
membangunkannja, dan pada ketika itu
djuga demampun lenjap, lalu ia melajani
mereka.
32 Diwaktu sendja sesudah matahari
terbenam, orang membawa kepadaNja
segala orang sakit dan jang kerasukan
setan.
33 Seluruh isi kota berkumpul dimuka
pintu.
34 Banjak orang dengan bermatjammatjam penjakit disembuhkanNja dan
dari banjak orang pula diusirNja roh-roh
djahat. Tetapi Ia tidak membiarkan
roh-roh itu berkata, sebab mereka kenal
akan Dia.
35 Pagi-pagi buta Ia bangun, lalu keluar
dan pergi kesuatu tempat sunji hendak
sembahjang.
36 Tetapi Simon beserta kawankawannja menjusul
37 dan setelah bertemu, mereka berkata
kepadaNja: Semua orang mentjari
Engkau.

Markus 1.38–44
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Ia berkata kepada mereka:
Marilah kita berdjalan ketempat lain,
kedusun-dusun jang dekat itu, supaja
disitu djuga Aku mengadjar. Sebab untuk
maksud itupun Aku keluar.
39 Lalu Ia berkeliling diseluruh daerah
Galilea sambil memaklumkan Kabargembira dalam sinagoga-sinagoga
mereka dan mengusir segala roh djahat.
40 Dan datanglah seorang berkusta
kepadaNja dan sambil berlutut
dihadapanNja ia bermohon: Djikalau
Tuan mau, Tuan dapat membersihkan
saja.
41 Jesus merasa belas kasihan akan dia,
mengulurkan tanganNja, menjentuh dia
dan bersabda: Aku mau; djadilah bersih.
42 Dan ketika itu djuga lenjaplah kusta
dari padanja dan bersihlah ia.
43 Dan segera Jesus menjuruh dia
keluar dan melarang dengan keras:
44 Ingatlah baik-baik, djanganlah hal ini
kautjeriterakan kepada siapapun djuga,
melainkan pergilah tundjukkan dirimu
kepada imam, dan persembahkanlah
untuk pembersihanmu sebagaimana
diwadjibkan oleh Moses, guna mendjadi
bukti bagi mereka.

Markus 1.45–2.5
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baru sadja ia keluar mulailah
ia mentjeriterakan dan menjiarkan
peristiwa itu, sehingga Jesus tidak
dapat memasuki suatu kota dengan
njata-njata dan terpaksa tinggal diluar,
ditempat-tempat jang sunji. Namun dari
segala pihak orang datang kepadaNja.
1 Beberapa hari kemudian tibalah
Jesus di Kafarnaum pula.
2 Dan baru sadja orang banjak
mendengar bahwa Ia ada dirumah,
merekapun berkerumun kesitu, begitu
ramai, sehingga tak tjukup tempat
dimuka pintu. Dan Jesus mengadjar
mereka tentang sabda Allah.
3 Lalu datanglah orang menghantarkan
kepadaNja seorang lumpuh, diusung
oleh empat orang.
4 Mereka tidak dapat sampai kepada
Jesus, sebab orang terlalu banjak. Lalu
merekapun merombak atap rumah,
tepat diatas tempat Jesus duduk, dan
menurunkan usungan tempat orang
lumpuh itu berbaring.
5 Melihat kepertjajaan mereka
bersabdalah Jesus kepada orang lumpuh
itu: Hai anakKu, dosamu diampuni.
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beberapa ahli taurat duduk disitu
dan mereka berpikir dalam hati:
7 Mana boleh Dia berkata begitu; Ia
menghodjat Allah. Siapakah jang dapat
mengampuni dosa ketjuali Allah sadja?
8 Tetapi Jesus sendiri mengetahui
pikiran mereka, lalu bersabda kepada
mereka: Mengapa kamu berpikir
demikian dalam hatimu?
9 Apakah jang lebih mudah, berkata
kepada orang lumpuh ini: dosa-dosamu
diampuni, atau berkata: bangunlah,
angkatlah usunganmu dan pergilah?
10 Tetapi supaja kamu mengetahui
bahwa Putera manusia berkuasa
mengampuni dosa diatas bumi....,
(sekarang Ia berkata kepada orang
lumpuh itu):
11 Aku bersabda kepadamu: Bangunlah,
angkatlah usunganmu dan pulanglah
kerumahmu.
12 Orang itupun bangun dan segera
mengangkat usungannja, lalu berdjalan
keluar didepan semua orang, sehingga
mereka tertjengang dan memuliakan
Allah, katanja: Hal sedemikian ini belum
pernah kita lihat.

Markus 2.13–17
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itu Ia keluar pula, lalu pergi
kepantai tasik. Sekalian orang banjak
menjusul, lalu Ia mengadjari mereka.
14 Dan sambil berdjalan, dilihatNja Levi,
anak Alfeus, duduk dipabean. Jesus
berkata kepadanja: Ikutlah Aku. Dan
iapun bangun lalu mengikuti Jesus.
15 Tatkala Ia berbaring makan dirumah
Levi, banjak pemungut bea dan orang
berdosa turut makan bersama dengan
Jesus dan para muridNja, sebab dari
golongan merekapun sudah banjak jang
mengikutiNja.
16 Dan ahli-ahli taurat dari golongan
parisi, jang melihat Jesus berbaring
makan bersama dengan orang pemungut
bea dan orang-orang berdosa, berkata
kepada murid-muridNja: bagaimana
boleh Ia makan dan minum bersama
kaum pemungut bea dan orang-orang
berdosa.
17 Tetapi Jesus mendengar perkataan
itu lalu bersabda kepada mereka:
Bukannja orang sehat jang memerlukan
tabib, melainkan jang sakit. Aku datang
bukan untuk memanggil orang-orang
jang saleh, melainkan orang-orang
berdosa.

Markus 2.18–22
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murid-murid Joanes dan
orang-orang parisi sedang berpuasa,
mereka datang kepada Jesus dan
bertanja: Apa sebab murid-murid
Joanes dan orang parisi berpuasa, tetapi
murid-muridMu tidak berpuasa?
19 Jesus mendjawab kepada mereka:
Patutkah tamu-tamu berpuasa pada
pesta nikah, ketika mempelai laki-laki
ada bersama dengan mereka? Selama
mempelai ada beserta mereka, tentu
tidak patut mereka berpuasa.
20 Tetapi akan datang waktunja
mempelai itu diambil dari padanja dan
pada masa itu mereka akan berpuasa.
21 Tiadalah orang mendjahit setampal
kain baru pada pakaian lama, karena
djikalau demikian, maka kain penampal
baru akan mengojakkan jang lama, dan
kojaknja bertambah besar.
22 Tiada pula orang mengisi anggur
baru kedalam kerbat-kerbat lama;
djikalau demikian, maka anggur baru
meretaskan kerbat-kerbat, sehingga
baik anggur maupun kerbat-kerbat akan
binasa. Anggur baru harus diisi kedalam
kerbat-kerbat jang baru.

Markus 2.23–3.2
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suatu hari Sabat Jesus berdjalan
melalui ladang-ladang gandum, dan
sementara berdjalan murid-muridNja
memetik majang-majang gandum.
24 Kata orang parisi kepada Jesus: Lihat!
Mengapa murid-muridMu melakukan
jang tak halal pada hari Sabat?
25 Jesus bersabda kepada mereka:
Tak pernahkah kamu batja apa jang
dilakukan oleh David ketika ia dalam
kekurangan dan ia beserta para
pengiringnja merasa lapar?
26 Jaitu, pada masa Abiatar mendjabat
imam agung, ia masuk kedalam rumah
Allah lalu makan roti persembahan, jang
haram dimakan oleh seorangpun, ketjuali
oleh imam, dan kemudian memberikan
djuga kepada para pengiringnja?
27 Dan bersabdalah Ia pula: Hari Sabat
diadakan untuk manusia, bukannja
manusia untuk hari Sabat.
28 Djadi Putera manusia berkuasa atas
hari Sabat djuga.
1 Setelah itu Ia masuk pula
kesinagoga, dan disitu ada seorang
jang mati tangannja sebelah.
2 Adapun mereka itu mengamat-amati
Jesus kalau-kalau Ia menjembuhkan

3
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orang itu pada hari Sabat, dengan
maksud untuk mendakwanja.
3 Jesuspun berkata kepada orang jang
mati tangannja itu: Bangunlah dan
datang ketengah.
4 Lalu Ia bertanja kepada mereka itu:
Halalkah pada hari Sabat berbuat baik
atau berbuat djahat, menjelamatkan
orang atau membunuh dia? Mereka itu
diam sadja.
5 Maka Jesus melajangkan
pandanganNja keliling serta menatap
mereka dengan marah, lagi pula
dengan sedih hati, sebab ketegaran hati
mereka, lalu bersabda kepada orang
sakit: Ulurkanlah tanganmu. Iapun
mengulurkannja, lalu sembuhlah tangan
itu.
6 Kemudian orang-orang parisi itu
keluar dan langsung mengadakan
perundingan dengan pengikut-pengikut
Herodes, menentang Jesus, bagaimana
mereka dapat membunuhNja.
7 Lalu berangkatlah Jesus ketasik,
bersama-sama dengan murid-muridNja.
Tetapi banjak orang dari Galilea
mengikuti Dia, banjak pula jang dari
Judea,

Markus 3.8–14
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Jerusalem, Idumea, seberang
Jordan dan daerah Tirus dan Sidon,
sebab sudah didengarnja tentang segala
perbuatan Jesus.
9 Dan sebab terlalu banjak orang ada
disitu, Jesus menjuruh murid-muridNja
menjediakan bagiNja sebuah perahu,
supaja djangan Ia didesak-desakkan
orang.
10 Sudah banjak orang jang
disembuhkanNja, sehingga semua orang
sakit berdesak-desakan kelilingNja,
karena ingin menjentuhNja.
11 Dan serta melihat Jesus,
tersungkurlah roh-roh djahat
dihadapanNja sambil berteriak:
Engkaulah Putera Allah.
12 Tetapi Jesus melarang keras supaja
djangan mereka menjiarkan namaNja.
13 Setelah itu Ia mendaki pegunungan
dan memanggil orang-orang jang
dikehendakiNja, supaja mendekatiNja
dan mereka semua datang kepadaNja.
14 Lalu Ia memilih duabelas murid
untuk tinggal tetap sertaNja, dan supaja
mereka disuruhNja pergi mengadjar
orang.

Markus 3.15–23
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memberikan mereka kuasa untuk
mengusir setan.
16 Adapun jang dipilihNja, ialah Simon
jang diberi nama Petrus,
17 Jakobus anak Zebedeus dan
saudaranja Joanes, kedua-duanja
diberi nama Boanerges, artinja, "Putera
guntur",
18 lagi Andreas dan Pilipus, Bartolomeus
dan Mateus, Tomas dan Jakobus anak
Alfeus, Tadeus dan Simon Penggiat,
19 lagi Judas Iskariot, jang
mengchianatiNja.
20 Setelah itu pulanglah Ia kerumah dan
disana ramailah pula orang berkerumun,
sehingga untuk makanpun mereka tak
sempat.
21 Hal itu kedengaran oleh saudarasaudaraNja, lalu datanglah mereka
hendak membawa Dia pulang, sebab
mereka berkata: otakNja tak waras.
22 Dan ahli-ahli taurat jang datang
dari Jerusalem berkata: Dia kerasukan
Beelsebub dan dengan kuasa kepala
segala setan itu Ia mengusir setan-setan.
23 Lalu Ia memanggil mereka supaja
mendekatiNja, dan berbitjara kepada
mereka dengan perumpamaan:

Markus 3.24–30
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Bagaimanakah mungkin setan dapat
mengusir setan?
24 Djikalau suatu negara bertentangan
dengan dirinja sendiri, mustahil negara
itu bertahan.
25 Dan djika suatu keluarga menentang
dirinja sendiri, tak mungkin ia berdiri
teguh.
26 Dan djika setan berontak terhadap
dirinja dan terpetjah-belah, tak
mungkin dia dapat bertahan, melainkan
kesudahannja sudah tiba.
27 Tidak mungkin seorang masuk
kedalam rumah seorang jang kuat,
djika tidak diikatnja orang kuat itu lebih
dahulu, setelah itu barulah ia dapat
merampasi rumah itu.
28 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Segala dosa diampuni
kepada manusia, bahkan segala hodjat
jang diutjapkannja;
29 akan tetapi barang siapa jang
menghodjat Roh Kudus dia tak akan
diampuni selama-lamanja; dan dosanja
tetap tertanggung kepadanja.
30 Demikianlah sabdaNja sebab mereka
mengatakan: Dia kerasukan setan.

Markus 3.31–4.2
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datanglah ibuNja beserta
saudara-saudaraNja dan sambil berdiri
diluar mereka menjuruh panggil Dia.
32 Banjak orang duduk dikelilingNja,
dan mereka berkata kepadaNja: Lihat,
ibu dan saudara-saudaraMu berdiri
diluar, ingin bertemu dengan Dikau.
33 Ia bertanja kepada mereka: Siapa
ibuKu? dan siapa saudara-saudaraKu?
34 Lalu Ia melajangkan pandanganNja
kepada sekalian orang jang duduk
mengelilingiNja dan bersabda: Lihatlah!
Mereka inilah ibuKu dan saudarasaudaraKu;
35 karena barang siapa jang memenuhi
kehendak Allah, dialah sebenar-benarnja
saudara dan saudari dan ibuKu.
1 Sekali lagi Ia mengadjar orang
dipantai tasik. Dan amat banjak
orang berkerumun kelilingNja, sehingga
Ia naik keatas sebuah perahu, jang
berlabuh ditasik, lalu duduk diatasnja,
sedangkan orang banjak itu berdiri
didaratan sepandjang tepi tasik.
2 Lalu Ia mengadjar mereka
tentang banjak perkara, dengan
perumpamaan-perumpamaan. Dan
dalam pengadjaranNja itu Ia bersabda:

4
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Adalah seorang
penabur pergi menaburkan benih.
4 Sedang ia menabur djatuhlah sebagian
ditepi djalan, lalu dimakan habis oleh
burung-burung dari udara.
5 Ada pula jang djatuh diatas tanah
batu, tempat tidak banjak tanah baginja,
dan djuga tumbuh sebab tanah tak
dalam,
6 tetapi ketika matahari naik, lajulah
ia dan mendjadi kering, sebab tidak
berakar.
7 Jang lain lagi djatuh ketengah semak
duri dan pokok duri itu bertumbuh,
sampai benih itu terbantut olehnja dan
tidak dapat berbuah.
8 Jang lain pula djatuh ditanah jang
baik, lalu bertumbuh dan berkembang
dan kemudian berbuah, ada jang
tigapuluh, ada jang enampuluh dan ada
jang seratus ganda.
9 Lalu Jesus bersabda: Barang siapa
jang bertelinga untuk mendengar,
hendaklah ia mendengarkan.
10 Ketika Jesus tersendiri, bertanjalah
orang-orang jang menjertaiNja
dan keduabelas murid akan arti
perumpamaan itu.

Markus 4.11–17
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bersabda: Kepada kamu diberikan
karunia mengerti rahasia-rahasia
Keradjaan Allah, tetapi kepada orangorang luaran itu, semuanja diberikan
dalam perumpamaan-perumpamaan.
12 Agar supaja mereka memandang
dengan mata, namun tidak melihat;
mendengarkan dengan telinga namun
tidak mengerti: supaja djangan mereka
bertobat dan memperoleh ampun dosa.
13 Jesus bersabda pula: Tidak
mengertikah kamu perumpamaan itu?
Djikalau begitu, bagaimanakah kamu
akan mengerti segala perumpamaan?
14 Penabur itu menaburkan sabda Allah.
15 Orang-orang ditepi djalan,
tempat sabda tertabur, mereka itu
mendengarkan sabda, tetapi segera
setan datang mengambil sabda jang
sudah ditaburkan itu dari hati mereka.
16 Demikian pula hal mereka jang
tertabur ditanah batu, ialah orang-orang
jang mendengarkan sabda dan segera
menjambutnja dengan gembira;
17 tetapi tidak berakar dalam hatinja
dan merekapun tidak lama bertahan.
Apabila mereka ditimpa penindasan dan
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aniaja karena sabda itu, segera ketjil
hati mereka.
18 Dan jang tertabur ditengah semak
duri-duri ialah: orang-orang jang
mendengarkan sabda,
19 tetapi kemudian digodai oleh
kesibukan duniawi, tipu-daja kekajaan,
dan keinginan akan barang jang lain
lagi, maka sabda itu dibantut dan tidak
berhasil.
20 Tetapi jang ditaburkan ditanah
subur, ialah: Orang-orang jang
mendengarkan dan menjambut sabda,
lalu menghasilkan buah-buah, ada jang
tigapuluh, ada jang enampuluh, ada
jang seratus ganda.
21 Jesus bersabda pula kepada mereka:
Adakah orang memasang pelita untuk
diletakkan kebawah gantang atau tempat
tidur? Bukankah untuk ditempatkan
diatas kaki pelita?
22 Karena tak suatu apapun
tersembunji, jang tidak akan dinjatakan,
dan tak ada rahasia jang tidak akan
kentara.
23 Barang siapa jang bertelinga
untuk mendengar, hendaklah ia
mendengarkan.

Markus 4.24–30
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Jesus bersabda pula: Ingatlah
baik-baik apa jang kamu dengarkan.
Ukuran jang kamu pergunakan akan
dipergunakan bagi kamu djuga, bahkan
kepadamu akan diberikan tambahan
lagi.
25 Karena kepada orang jang
berkepunjaan akan diberikan lagi, dan
dari orang jang tidak berkepunjaan,
akan diambil apa jang ada padanja.
26 Dan sabdaNja pula: Hal Keradjaan
Allah itu seumpama seorang jang
menaburkan benih diladang.
27 Lalu ia tidur-bangun sadja, siang
malam, dan tidak insjaf bagaimana
benih itu bertunas dan bertumbuh.
28 Karena dari dirinja sendiri tanah
menghasilkan buah, mula-mula tangkai,
lalu majang, kemudian butir-butir
gandum sampai penuh dalam majang
itu.
29 Dan apabila gandum tjukup matang,
segera orang mulai menjabit, sebab
musim panen sudah sampai.
30 Dan ia bersabda: Dengan apakah
lagi hendaknja kita umpamakan
Keradjaan Allah? Dengan apa lagi kita
membandingkannja?

Markus 4.31–38
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seumpama bidji sesawi. Ketika
ditanam, ialah jang terketjil dari segala
djenis benih diatas bumi,
32 tetapi setelah ditanam, ia bertumbuh
sampai melebihi segala pokok sajursajuran; ia mendapat dahan-dahan
besar, sehingga burung-burung
dari udara dapat bersarang dalam
naungannja.
33 Dan dengan banjak perumpamaan
lain lagi Jesus mengadjarkan sabda Allah
sekadar dengan pengertian mereka.
34 Dan tanpa perumpamaan tiada Ia
mengadjar mereka, tetapi kepada muridmuridNja tersendiri Ia mendjelaskan
semuanja.
35 Pada hari itu diwaktu sendja, Jesus
berkata kepada mereka: Marilah kita
berlajar keseberang.
36 Lalu mereka menjuruh orang banjak
itu pulang dan membawa Jesus sertanja
begitu sadja didalam perahu. Beberapa
perahu jang lain ikut mengiringiNja.
37 Tiba-tiba turunlah topan jang hebat
dan ombak-ombak mengempasi perahu
sehingga perahu hampir penuh air.
38 Ia sendiri sedang tidur diatas bantal
diburitan. Merekapun membangunkan
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Dia, katanja: Ja Guru; tiadakah Guru
hiraukan kita karam?
39 Lalu Ia bangun dan menghardik
topan, serta berkata kepada air tasik:
Diam! tenanglah engkau. Maka anginpun
reda dan djadi teduh sekali.
40 Lalu Ia berkata kepada mereka:
Mengapa kamu takut? Belumkah kamu
pertjaja?
41 Tetapi mereka sangat tertjengang,
dan seorang berkata kepada seorang:
Sangkamu siapa Dia ini, sehingga angin
dan tasikpun menurut perintahNja?
1 Kemudian sampailah mereka
diseberang jaitu didaerah orang
Gerasa.
2 Baru sadja Ia turun dari perahu
datanglah seorang jang kerasukan setan
menemuiNja.
3 Ia keluar dari gua pekuburan, sebab
tempat tinggalnja didalam gua-gua itu.
Tak seorangpun jang sanggup menambat
dia, dengan rantaipun tidak.
4 Sudah atjap kali ia dibelenggu
dan dirantaikan tetapi rantai itu
diputuskannja dan belenggu-belenggu
dipatahkannja. Tidak seorangpun jang
kuat menguasainja.
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malam ia ada dipekuburan atau
dipegunungan sambil berteriak-teriak
dan memukuli dirinja dengan batu.
6 Tetapi serta melihat Jesus dari djauh,
larilah ia mendapatkanNja, lalu berlutut
dihadapanNja,
7 sambil berteriak: Apakah urusanMu
dengan saja, hai Jesus, Putera Allah
jang Mahatinggi? Demi Allah saja minta
djangan Engkau menjiksakan saja.
8 Karena Jesus telah berkata kepadanja:
Keluarlah engkau dari orang ini, hai
setan.
9 Jesus bertanja kepadanja: Siapa
namamu? Sahutnja: Namaku Pasukan,
sebab kami banjak.
10 Dan dengan sangat-sangat dia
memohon kepada Jesus, supaja Ia
djangan mengusir mereka dari daerah
itu.
11 Dilereng bukit disitu ada sekelompok
babi, besar djumlahnja, sedang mentjari
makanan.
12 Mereka minta kepada Jesus: Suruhlah
kami kepada babi-babi itu, supaja kami
merasukinja.
13 Segera dikabulkanNja. Lalu keluarlah
roh-roh djahat itu dan memasuki
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24

babi-babi. Maka seluruh kelompok babi
kira-kira dua ribu ekor itu, terdjun dari
atas tubir jang terdjal kedalam tasik,
dan mati lemas dalam air tasik.
14 Lalu gembala-gembala babi-babi
itu lari dan mentjeriterakan semuanja
dikota dan didusun. Kemudian datanglah
segala orang hendak melihat apa jang
telah terdjadi itu.
15 Dan sesampai pada Jesus mereka
melihat orang bekas kerasukan setan itu
duduk berpakaian dan waras otaknja,
meskipun dahulunja ia kerasukan oleh
"pasukan" itu. Mereka sekalian sangat
ketakutan.
16 Dan jang telah menjaksikan segala itu
dengan matanja sendiri, mentjeriterakan
kepada mereka bagaimana djadinja
perihal orang kerasukan itu, dan djuga
tentang babi-babi.
17 Lalu mereka minta kepada Jesus,
supaja Ia meninggalkan daerah mereka.
18 Ketika Jesus hendak naik kedalam
perahu, orang bekas kerasukan setan
minta kepadaNja, supaja ia diizinkan
tetap tinggal bersama dengan Jesus.
19 Tetapi Jesus tidak mengabulkannja
melainkan berkata kepadanja: Pulanglah

Markus 5.20–25
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engkau kepada kaum keluargamu
dan tjeritakanlah kepada mereka,
betapa besar perbuatan-perbuatan
Tuhan bagimu dan bagaimana Ia telah
menundjukkan belas-kasihan kepadamu.
20 Diapun pulang kerumahnja dan
memaklumkan diseluruh Dekapolis,
betapa besar perbuatan Jesus baginja.
Dan segala orang sangat heran.
21 Kemudian Jesus naik kedalam perahu
dan setiba diseberang, datanglah orang
banjak mengerumuniNja, sedang Ia
berdiri dipantai tasik.
22 Dan datang djuga kepala sinagoga,
Jairus namanja. Dan serta melihat Jesus
iapun berlutut didepan kakiNja
23 serta memohon dengan hangat
kepadaNja: Puteriku hampir mati;
hendaklah Tuan datang meletakkan
tangan atasnja, supaja ia selamat dan
hidup.
24 Lalu pergilah Jesus bersama dia, dan
banjak sekali orang mengiring hingga
berdesak-desakan kelilingNja.
25 Ada diantara orang banjak itu
seorang wanita jang sakit leleh darah,
sudah duabelas tahun lamanja.

Markus 5.26–32
26 Banjak
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telah dideritanja dari pihak
para tabib dan segala hartanja sudah
dihabiskan, namun sedikitpun tidak
berhasil, bahkan sebaliknja, sakitnja
mendjadi-djadi sadja.
27 Ia dengar tentang Jesus lalu datang
dalam iringan orang banjak itu dan
mendekati Jesus dari belakang sampai
menjentuh pakaianNja.
28 Ia berkata dalam hati: Djikalau
kusentuh sadja pakaianNja, saja akan
sembuh.
29 Dan ketika itu keringlah sumber
darahnja dan ia merasa pada tubuhnja,
bahwa ia sudah sembuh dari penjakitnja.
30 Ketika itu Jesus sadar, bahwa suatu
kuasa telah keluar dari padaNja, maka
Ia berpaling kepada orang banjak itu
serta berkata: Siapa tadi menjentuh
pakaianKu?
31 Kata murid-murid kepadaNja:
Tiadakah Tuan lihat betapa ramai orang
berdesakan kelilingMu, karena Tuan
berkata: Siapa telah menjentuh Aku?
32 Tetapi Jesus memandang keliling,
hendak melihat siapa jang telah
melakukan hal itu.

Markus 5.33–39
33 Maka
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wanita itu takut dan gementar,
sebab ia tahu apa jang telah terdjadi
padanja, lalu datang sudjud dihadapan
Jesus serta menjatakan kepadaNja
segala perihal jang sebenarnja.
34 Jesus bersabda kepadanja:
Hai anakKu, kepertjajaanmu telah
menjelamatkan engkau; pulanglah
dengan damai dan djadilah sembuh dari
penjakitmu itu.
35 Sedang Ia berbitjara, datanglah
beberapa orang dari rumah kepala
sinagoga, memberitakan: Anakmu sudah
meninggal, mengapa menjusahkan Guru
lagi?
36 Jesus mendengar berita itu dan
berkata kepada kepala sinagoga itu:
Djangan tjemas; pertjajalah.
37 Dan Jesus tidak mengidzinkan
orang-orang mengikut Dia, ketjuali
Petrus, Jakobus dan Joanes, saudara
Jakobus itu.
38 Dan setelah sampai dirumah kepala
sinagoga itu, Jesus melihat orang sangat
ribut, menangis dan meratap.
39 Setelah masuk, Iapun berkata
kepada orang-orang itu: Mengapa kamu

Markus 5.40–6.2
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ribut dan menangis; gadis ini bukan mati
melainkan tidur.
40 Tetapi mereka menertawakan Dia.
Jesuspun menjuruh semua orang itu
keluar dan bersama dengan bapak
dan ibu anak itu beserta pengiringpengiringNja, Ia masuk ketempat anak
itu berbaring.
41 Dan Ia memegang tangan gadis
itu dan bersabda kepadanja: Talitha
koum, artinja: Hai gadis, Aku bersabda
kepadamu: bangunlah!
42 Dan segera djuga anak itu bangun,
lalu berdjalan-djalan, sebab umurnja
sudah sampai duabelas tahun. Maka
segala orang itu heran dan sangat
tertjengang.
43 Tetapi Ia memerintahkan dengan
keras, supaja peristiwa ini djangan
diketahui oleh seorangpun. Lalu Jesus
menjuruh beri makan kepada anak itu.
1 Kemudian Jesus berangkat pula dari
sana menudju kota asalNja diiringi
segala muridNja.
2 Pada hari Sabat Ia mengadjar dalam
sinagoga, dan sekalian pendengar jang
banjak itu tertjengang serta berkata:
dari mana diperolehNja semua ini?
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Hikmat matjam apa jang diberikan
kepadaNja itu? Dan bagaimana Ia
dapat dengan tanganNja mengerdjakan
mukdjizat-mukdjizat begitu?
3 Bukankah Dia tukang kaju, anak
Maria itu dan bersaudara dengan
Jakobus, Josep, Judas dan Simon?
Bukankah saudari-saudariNja ada
diantara kita disini? Dan mereka kesal
hati terhadapNja.
4 Lalu Jesus bersabda kepada mereka:
Tidak ada seorang nabi jang tidak
dihormati ketjuali dalam negeri asalnja,
diantara kaum keluarga dan dalam
rumahnja sendiri.
5 Dan Ia tak dapat mengerdjakan
mukdjizat-mukdjizat disitu, hanja
menjembuhkan beberapa orang sakit
dengan meletakkan tangan atas mereka.
6 Dan Jesus heran sekali, mengapa
mereka itu tidak pertjaja.
7 Lalu Jesus pergi ke dusun-dusun
disekitar, serta mengadjar orang. Dan
Ia memanggil keduabelas murid itu lalu
mengirim mereka berdua-dua serta
memberikan mereka kuasa atas segala
roh djahat.

Markus 6.8–14
8 Ia
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berpesan kepada mereka: supaja
mereka djangan membawa apapun pada
perdjalanan ketjuali tongkat; djangan
pula roti, pundi-pundi atau uang dalam
ikat pinggang.
9 Mereka boleh berkasut, tetapi djangan
berbadju dalam dua helai.
10 Ia berkata pula: Rumah manapun
kamu masuki, tinggallah disitu sampai
kamu berangkat dari tempat itu pula.
11 Dan ditempat manapun orang
tidak menerima kamu dan tidak
mendengarkan pengadjaranmu,
keluarlah dari sana sambil mengebaskan
debu dari kakimu, sebagai tanda bukti
bagi mereka.
12 Lalu merekapun pergi dan mengadjar
orang-orang supaja bertobat.
13 Banjak setan diusirnja dan banjak
pula orang sakit jang diurapinja dengan
minjak, lalu sembuh.
14 Radja Herodespun mendengar
tentang Jesus sebab namaNja sudah
masjhur, dan berkata: Joanes Pemandi
telah bangkit dari alam maut, dan itulah
sebabnja maka kuasa-kuasa adjaib itu
bekerdja dalamNja.

Markus 6.15–21
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lain berkata: Dialah Elias. Jang
lain pula: Dia nabi, seperti nabi-nabi
jang lain.
16 Tetapi tatkala Herodes mendengar
hal itu ia berkata: Dialah Joanes jang
telah kupenggal kepalanja; dia sudah
bangkit dari alam maut.
17 Adapun Herodes ini telah menjuruh
tangkap Joanes, belenggu dan
pendjarakannja, karena Herodias, isteri
saudaranja Pilipus sebab telah diambilnja
sebagai isteri.
18 Joanes pernah berkata kepada
Herodes: Tak halal bagimu mengambil
isteri saudaramu.
19 Sebab itu Herodias menaruh dendam
akan dia dan ingin membunuh dia,
20 tetapi tidak djadi sebab Herodes
segan akan Joanes. Ia tahu bahwa
Joanes seorang benar dan kudus, dan
sebab ia hendak melindunginja. Tiap
kali mendengarkannja, Herodes merasa
sesak, namun suka mendengarkan
djuga.
21 Dan tibalah suatu kesempatan jang
baik, jakni ketika Herodes mengadakan
perdjamuan pada hari ulang tahunnja
bagi para pegawai tinggi, panglimanja

Markus 6.22–27
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dan orang-orang jang terkemuka di
Galilea.
22 Pada waktu itu puteri Herodias masuk
lalu menari, dan sangat menjenangkan
hati Herodes dan para tamu. Radjapun
berkata kepada gadis itu: Mintalah apa
sadja jang kau kehendaki maka akan
kuberikan kepadamu.
23 Dan dengan sumpah ia berdjandji:
Apa sadja kauminta akan kuberikan
kepadamu, biar setengah keradjaan
sekalipun.
24 Lalu gadis itu keluar dan bertanja
kepada ibunja: Apakah gerangan jang
hendaknja kauminta? sahut dia: kepala
Joanes Pemandi.
25 Dan segera ia masuk kembali dan
langsung mendapatkan radja, serta
berkata: saja menghendaki agar segera
tuan berikan saja kepala Joanes.
Pemandi dalam sebuah pinggan.
26 Maka radjapun sangat sedih
hati, tetapi karena sumpahnja dan
karena para tamu tak berani ia
mengenggankannja.
27 Dan sebentar djuga radja
mengirim seorang pengawal serta
memerintahkannja membawa kepala

Markus 6.28–33
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Joanes Pemandi. Orang itupun pergi,
dipenggalnja kepala Joanes dalam
pendjara,
28 dibawanja dalam sebuah pinggan lalu
diserahkannja kepada gadis itu, dan oleh
gadis diberikan kepada ibunja.
29 Dan setelah peristiwa itu terdengar
oleh murid-murid Joanes, merekapun
datang mengambil djenazah itu lalu
memakamkannja.
30 Kemudian keduabelas murid kembali
dan berkumpul dengan Jesus, serta
mentjeriterakan kepadaNja segala jang
mereka buat dan adjarkan.
31 Jesus berkata kepada mereka:
Marilah kita menjendiri kesuatu tempat
sunji, untuk beristirahat sedikit. Sebab
banjak orang jang datang dan pergi,
sehingga mereka tidak sempat untuk
makan.
32 Merekapun naik perahu dan bertolak
kesuatu tempat jang sunji hendak
mengasingkan diri,
33 tetapi orang banjak melihat mereka
pergi dan mengerti kemana. Lalu
dari segala kota orang-orang datang
berdjalan kaki, dan mereka sampai
kesitu lebih dahulu dari pada Jesus.

Markus 6.34–40
34 Ketika
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Jesus turun dari perahu dan Ia
melihat orang-orang banjak, Ia merasa
belas kasihan akan mereka, sebab
mereka bagaikan domba-domba jang
tidak bergembala. Dan Ia mengadjar
mereka tentang banjak perkara.
35 Pada petang hari datanglah muridmurid kepada Jesus serta berkata:
tempat ini sunji dan hari sudah larut;
36 suruhlah mereka pergi membeli bekal
kedusun-dusun dan kampung-kampung
sekitar.
37 Tetapi Ia berkata: Hendaknja kamu
memberi mereka makan. Kata mereka:
Haruskah kita membeli roti seharga
duaratus dinar untuk memberi mereka
makan?
38 Jesus berkata: Berapa buah roti ada
padamu? Periksalah! Merekapun periksa
lalu berkata: Lima buah roti dan dua
ekor ikan.
39 Lalu Ia menjuruh murid-murid
mengurus semua orang itu duduk
berkelompok-kelompok diatas rumput
hidjau.
40 Maka duduklah mereka seratus atau
limapuluh orang sekelompok.

Markus 6.41–48
41 Setelah
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itu, Jesus mengambil roti
dan ikan itu, dan sambil menengadah
kesurga Ia mengutjap doa berkat;
lalu Ia memetjah-metjahkan roti dan
memberikannja kepada murid-murid,
supaja mereka menghidangkan kepada
segala orang itu.
42 Mereka semua makan sampai
kenjang,
43 lalu petjahan-petjahan dikumpulkan
sampai duabelas bakul penuh.
44 Dan orang laki-laki jang telah makan
itu limaribu banjaknja.
45 Segera sesudah itu Jesus mendorong
murid-murid supaja naik perahu, dan
mendahuluiNja ke Betsaida. Ia sendiri
hendak mengurus orang banjak itu
pulang.
46 Dan sesudah semua orang pergi, Ia
mendaki gunung hendak berdoa.
47 Pada waktu sendja perahu sudah
sampai ditengah tasik sedang Jesus
seorang diri didaratan.
48 Ia melihat mereka pajah-pajah
berdajung sebab angin sakal. Kira-kira
djam djaga-malam keempat Ia datang
kepada mereka berdjalan diatas
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permukaan air, dan hendak meliwati
mereka.
49 Tatkala melihat Dia berdjalan diatas
air mereka sangka itu hantu, lalu
merekapun berteriak, sebab mereka
semua melihat Dia dan sangat takut.
50 Tetapi segera Jesus menjapa mereka,
katanja: Tabahkanlah hatimu, inilah Aku,
djangan takut.
51 Lalu Ia naik keatas perahu bersama
mereka dan anginpun berhenti.
52 Dan mereka lebih tertjengang
lagi, sebab peristiwa roti itu belum
dipahaminja dan hati mereka masih
keras.
53 Setelah menjeberang merekapun
sampai didaerah Genesaret dan berlabuh
disitu.
54 Baru sadja mereka turun dari perahu,
segera djuga orang mengenal Jesus.
55 Orang-orang itupun pergi keseluruh
daerah sekitar, sehingga orang
membawa segala orang sakit diatas
pembaringan-pembaringan ketempat
mereka tahu Jesus ada.
56 Dan kemanapun Ia datang, disegala
dusun, kampung dan kota, orang
meletakkan orang sakit dilapangan
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pasar dan memohon kepada Jesus,
supaja mereka itu diidzinkan menjentuh
djumbai mantolNja. Dan semua orang
jang menjentuhNja disembuhkan.
1 Orang-orang parisi dan beberapa
ahli taurat jang datang dari
Jerusalem, berkumpul dengan Jesus.
2 Mereka melihat beberapa murid Jesus
makan roti dengan tangan nadjis, jaitu
dengan tidak membasuh tangan lebih
dahulu.
3 Maklumlah, orang parisi dan segala
orang Jahudi tidak makan sebelum
membasuh tangan dengan seksama,
karena mereka berpegang teguh pada
adat-istiadat nenek-mojang.
4 Djuga kalau pulang dari pasar,
mereka tidak makan sebelum berbasuh,
dan mereka berpegang pada banjak
hal jang diturunkan kepadanja,
umpamanja membasuh tjangkir, kendi
dan bedjana-bedjana tembaga.
5 Maka bertanjalah orang parisi dan
ahli-ahli taurat itu kepadaNja: Apa
sebab murid-muridMu tidak mentaati
adat-istiadat nenek-mojang dan makan
roti dengan tangan nadjis?
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bersabda kepada mereka: Tepat
benar nubuat Isaias mengenai kamu,
hai kaum munafik, sebagaimana ada
tersurat: Kaum ini menghormati Aku
dengan bibir, tetapi hatinja djauh dari
padaKu,
7 sia-sialah segala bakti mereka
padaKu; mereka mengadjar dalil-dalil
dan perintah-perintah buatan manusia.
8 Hukum Allah kamu alpakan, tetapi
adat-istiadat dari manusia kamu
pelihara.
9 Ia bersabda pula kepada mereka:
Pandai benar kamu membatalkan hukum
Allah untuk memelihara adat-istiadatmu.
10 Moses bersabda: Hormatilah
bapamu dan ibumu, dan barang siapa
menjumpahi bapa atau ibunja harus
dihukum mati.
11 Akan tetapi kamu mengatakan:
Djikalau seseorang berkata kepada
bapa atau ibunja: Segala jang dapat
kugunakan bagimu, telah djadi kurban,
artinja persembahan,
12 maka kamu tidak membiarkan dia
membuat sesuatu apapun lagi bagi bapa
dan ibunja.

Markus 7.13–19
13 Dengan
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demikian kamu gagalkan
firman Allah demi adat-istiadat jang
kamu turunkan. Dan banjak perkara
seperti ini kamu lakukan.
14 Lalu Ia memanggil orang banjak
itu supaja mendekat kepadaNja dan Ia
bersabda kepada mereka: Hai kamu
sekalian dengarkan dan mengertilah
baik-baik.
15 Apa jang masuk kedalam
badan manusia sedikitpun tidak
menadjiskannja, melainkan apa jang
keluar dari manusia, itulah jang
menadjiskan dia.
16 (Barang siapa bertelinga
untuk mendengar; hendaklah ia
mendengarkan).
17 Setelah Ia meninggalkan orang
banjak itu dan sampai kerumah, muridmurid bertanja kepadaNja tentang
perumpamaan itu.
18 Jesus bersabda: Adakah kamupun
kurang paham? Tidak mengertikah
kamu, bahwa apa jang dari luar masuk
kedalam badan manusia tidak dapat
menadjiskannja.
19 Sebab bukan masuk kedalam hati,
melainkan kedalam perut, lalu keluar

Markus 7.20–26
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kedalam djamban. Dengan demikian
Ia menjatakan bahwa segala djenis
makanan tahir.
20 Lalu Ia bersabda pula: Jang
keluar dari manusia, itulah jang
menadjiskannja.
21 Karena dari manusia, jakni dari
hatinja keluar segala pikiran djahat,
misalnja pertjabulan, pentjurian,
pembunuhan,
22 zinah, keserakahan, kedurdjanaan,
penipuan, kerisauan, dengki, hodjat,
keangkuhan hati dan kelantjangan.
23 Segala matjam kedjahatan itu terbit
dari batin, dan itulah jang menadjiskan
manusia.
24 Kemudian Jesus berangkat dan pergi
kedaerah Tirus dan Sidon. Ia masuk
sebuah rumah, tetapi tidak mau hal
itu diketahui orang, namun tidak dapat
dirahasiakan.
25 Ada seorang ibu mempunjai anak
wanita jang kerasukan setan. Setelah
mendengar tentang Jesus, datanglah
ia segera mendapatkanNja dan sudjud
menjembah didepan kakiNja.
26 Adapun wanita ini seorang penjembah
dewa-dewa, dari bangsa Sirofenisa.

Markus 7.27–33
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Ia memohon kepada Jesus, supaja Ia
mengusir setan dari anaknja.
27 Tetapi Jesus berkata kepadanja:
Biarlah anak-anak lebih dahulu
dikenjangkan; sebab tidak patut
mengambil roti dari kanak-kanak dan
mentjampakkannja kepada anak-anak
andjing.
28 Ibu itu mendjawab: Betul, Tuan,
tetapi anak-anak andjing dibawah medja
makan remah-remah dari kanak-kanak.
29 Lalu Jesus bersabda kepadanja:
Karena perkataanmu ini, pulanglah; roh
djahat sudah keluar dari anakmu.
30 Iapun pulang dan didapatinja anak itu
berbaring diatas tempat tidur sedangkan
roh djahat itu sudah keluar dari padanja.
31 Kemudian Ia meninggalkan pula
daerah Tirus dan melalui Sidon menudju
ketasik Galilea, sampai ketengah daerah
Dekapolis.
32 Orang membawa kepadaNja seorang
jang tuli dan bisu, serta minta kepadanja,
supaja Ia meletakkan tangan atasnja.
33 Lalu Jesus mengasingkan dia dari
orang banjak, memasukkan djariNja
ketelinga orang itu dan menjentuh
lidahnja dengan air ludah.

Markus 7.34–8.3
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itu Ia menengadah kesurga
dan dengan mengesah Ia bersabda:
"Effata", artinja: terbukalah.
35 Dan segera telinga itupun terbuka
dan terlepas ikatan lidahnja, lalu ia
bertutur baik.
36 Tetapi Jesus melarang orang
mentjeriterakan kedjadian ini kepada
siapapun djuga. Namun makin keras
Ia melarang, makin njaring mereka
memasjhurkan peristiwa itu.
37 Merekapun sangat tertjengang dan
berkata: Segala perbuatanNja baik: Ia
membuat orang tuli mendengar dan
orang-orang kelu bertutur.
1 Pada waktu itu, ketika banjak
orang berkumpul dan tak ada barang
sesuatu makanan, Jesus memanggil
murid-muridNja dan berkata kepada
mereka:
2 Aku merasa kasihan akan orang
banjak ini. Sudah tiga hari lamanja
mereka mengikuti Aku, dan tak ada
barang makanan padanja.
3 Kalau kusuruh mereka pulang tanpa
makan, tentu mereka akan rebah
ditengah djalan: sebab ada diantaranja
jang datang dari djauh.
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murid-muridNja: Bagaimana
dapat memberi mereka makan sampai
kenjang ditempat sunji ini?
5 Iapun bertanja kepada mereka:
Berapa buah roti ada padamu? Sahut
mereka: Tudjuh buah.
6 Lalu Ia menjuruh orang banjak
itu duduk diatas tanah. Kemudian
Ia mengambil roti tudjuh buah itu,
dan setelah mengutjap doa sjukur Ia
memetjahkannja dan memberikannja
kepada murid-murid, supaja dihidangkan
oleh mereka kepada sekalian orang itu.
7 Dan ada lagi ikan ketjil beberapa
ekor; setelah diberkatiNja, disuruhNja
hidangkan pula.
8 Segala orang itu makan sampai
kenjang, dan petjahan-petjahan jang
sisa dikumpulkan dalam tudjuh bakul
penuh.
9 Mereka itu kira-kira empat ribu orang
banjaknja. Lalu Jesus menjuruh mereka
pulang,
10 setelah itu Ia sendiri langsung
naik perahu bersama dengan muridmuridNja, kemudian tiba didaerah
Dalmanuta.

Markus 8.11–17
11 Ada
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beberapa orang parisi datang
hendak bersoal kepadaNja. Untuk
mentjobaiNja mereka minta suatu tanda
dari langit.
12 Tetapi dengan rintihan dari dalam
lubuk hatiNja Jesus bersabda: Untuk
apa kaum zaman ini menuntut suatu
tanda? Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Kepada kaum zaman ini tak
akan diberikan satu tandapun.
13 Lalu Ia meninggalkan mereka, naik
perahu pula, lalu bertolak keseberang.
14 Tetapi murid-murid itu lupa
membawa roti dan ada hanja sebuah roti
dalam perahu.
15 Jesus menegur mereka, kataNja:
Ingatlah baik-baik dan waspadalah
terhadap ragi kaum parisi dan ragi
Herodes.
16 Maka merekapun berpikir-pikir,
dan seorang berkata kepada seorang:
Ia berkata begitu, sebab kita tidak
membawa roti.
17 Hal itu diketahui oleh Jesus, lalu Ia
bersabda: Apakah jang kamu bitjarakan?
Tentang hal kamu tidak membawa roti?
Adakah kamu belum tahu dan belum
mengerti? Masih keraskah hatimu?
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mempunjai mata, dan tidakkah
kamu melihat? Kamu mempunjai telinga
dan tidakkah kamu mendengar?
19 Ketika Aku petjahkan lima buah roti
untuk lima ribu orang, berapa bakul
penuh kamu kumpulkan sisanja? Kata
mereka: Duabelas bakul.
20 Dan ketika hal tudjuh buah roti bagi
empat ribu orang itu, berapa bakul
penuh kamu kumpulkan sisanja? Kata
mereka: Tudjuh bakul.
21 Iapun berkata kepada mereka:
Masakan kamu djuga belum mengerti!
22 Kemudian tibalah mereka di Betsaida.
Dan orang membawa kepadaNja seorang
buta serta minta kepadaNja supaja
menjentuh orang itu.
23 Dan sambil memegang tangannja
Jesus membimbing dia keluar dusun.
Disitu Ia melumasi mata orang itu
dengan air ludah dan meletakkan tangan
atasnja. Setelah itu Jesus bertanja
kepadanja: Adakah engkau melihat
apa-apa?
24 Dan dengan mengangkat mata ia
berkata: Saja melihat orang-orang, saja
lihat mereka berdjalan, rupanja seperti
pohon-pohon kaju.
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lagi Jesus meletakkan tangan
pada mata orang buta itu, dan ketika
itu djuga ia melihat terang dan matanja
sembuh, dan dari djauh ia melihat
segalanja dengan djelas.
26 Lalu Jesus menjuruh dia pulang, dan
berpesan kepadanja: Djangan engkau
masuk kedalam kampung.
27 Setelah itu Jesus pergi mengundjungi
segala desa didaerah Sesarea Pilipi,
bersama dengan murid-muridNja.
Ditengah djalan Ia bertanja kepada
murid-murid itu: Bagaimanakah orang
menjebut Aku?
28 Mereka mendjawab: Joanes Pemandi;
jang lain berkata: Elias, jang lain pula:
Salah seorang dari para nabi.
29 Jesus bertanja pula: Tetapi kamu,
bagaimanakah kamu menjebut Aku?
Petrus mendjawab serta berkata:
Engkaulah Kristus!
30 Lalu Jesus melarang mereka
berbitjara tentang hal ini kepada
siapapun.
31 Kemudian Ia mulai menjatakan
kepada mereka, bahwa perlulah Putera
manusia menderita banjak dan dibuang
oleh para orang tua-tua, imam-imam
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besar dan ahli-ahli taurat dan mati
dibunuh, tetapi sesudah tiga hari Ia akan
bangkit pula.
32 Hal itu dinjatakanNja dengan terus
terang. Lalu Petrus menarik Jesus
kesamping dan meneguriNja;
33 tetapi serta berpaling dan menatapi
murid-muridNja Jesus menghardik
Petrus, kataNja: KebelakangKu engkau
hai penggoda! pikiranmu bukan seperti
pikiran Allah, melainkan seperti pikiran
manusia.
34 Sesudah itu Jesus memanggil
sekalian orang banjak bersama dengan
murid-muridNja, lalu bersabda kepada
mereka: Barang siapa jang ingin
mendjadi pengikutKu, hendaklah ia
menjangkal akan dirinja dan memanggul
salibnja, dan demikian mengikuti Aku.
35 Karena barang siapa jang ingin
menjelamatkan njawanja, ia akan
kehilangan njawanja; tetapi barang
siapa kehilangan njawanja karena Aku
dan karena Kabar gembira, ia akan
menjelamatkan njawanja.
36 Apakah gunanja bagi seseorang,
djika ia beroleh seluruh dunia tetapi
kehilangan njawanja?
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jang dapat seorang bajarkan
ganti djiwanja?
38 Djika barang seseorang malu akan
Daku atau akan sabdaKu didepan kaum
berzinah dan berdosa ini, maka Putera
manusiapun malu akan dia bila Ia datang
dalam kemuliaan BapaNja, diiringi oleh
sekalian Malaekat jang sutji.
1 Ia bersabda kepada mereka:
Diantara orang-orang jang berdiri
disini ada jang tak akan mengalami maut,
sebelum mereka melihat Keradjaan Allah
datang dalam kekuatannja.
2 Enam hari kemudian, Jesus
mengambil Petrus, Jakobus dan Joanes
dan membawa mereka tersendiri keatas
sebuah gunung jang tinggi. Disana Ia
berubah rupa didepan mata mereka.
3 PakaianNja mendjadi putih berkilaukilauan seperti tak seorang tukang
menatu diatas bumi pandai memutihkan.
4 Dan kelihatan kepada mereka Elias
dan Moses sedang berbitjara dengan
Jesus.
5 Petrus berkata kepada Jesus: Rabi,
baiklah kita tinggal disini. Biarlah kami
mendirikan tiga buah pondok, sebuah
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bagiMu, sebuah bagi Moses, dan sebuah
bagi Elias.
6 Ia tak sadar akan apa jang
dikatakannja, sebab mereka amat
terkedjut.
7 Tiba-tiba turunlah sebuah awan
melingkupi mereka, dan kedengaran dari
awan itu suatu Suara bersabda: Inilah
PuteraKu jang tertjinta, dengarkanlah
Dia.
8 Dan tatkala mereka melihat keliling,
tak tampak seorangpun selain Jesus
sendiri bersama mereka.
9 Ketika turun dari gunung, Jesus
berpesan kepada mereka: supaja
djangan mentjeriterakan jang dilihatnja
itu kepada siapapun, sebelum Putera
manusia bangkit dari orang mati.
10 Mereka menjimpan sabda Jesus
dalam hati, tetapi seorang bertanja
kepada seorang, apakah artinja
perkataan: bangkit dari antara orang
mati.
11 Merekapun bertanja kepadaNja: Apa
sebabnja ahli-ahli taurat berkata, bahwa
Elias harus datang lebih dahulu?
12 Jesus mendjawab: Tentu, Elias akan
datang lebih dahulu, untuk memulihkan
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segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah
tersurat tentang Putera manusia? Jakni
bahwa Ia harus menderita banjak dan
akan dihinakan orang.
13 Tetapi Aku bersabda kepadamu: Elias
sudah datang dan ia diperlakukan orang
dengan sewenang-wenang sebagaimana
ada tersurat tentang dia.
14 Setelah mereka sampai pada
murid-murid jang lain, Jesus melihat
mereka itu dikelilingi oleh banjak orang
dan ahli-ahli taurat jang sedang bersoal
djawab dengan mereka.
15 Ketika orang banjak melihat
Jesus datang, mereka heran dan lari
hendak menemui dan memberi salam
kepadaNja.
16 Ia bertanja kepada murid-murid itu:
Apakah jang kamu persoalkan dengan
mereka itu?
17 Djawab seorang dari antara orang
banjak itu: Guru, aku membawa
kepadaMu anakku jang kerasukan roh
bisu.
18 Dimana-mana setan mentjengkam
dan membanting-banting dia sampai
mulutnja berbusa, gertak geraham dan
badannja mendjadi kaku. Sudah kuminta
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kepada murid-muridMu mengusir setan
itu, tetapi mereka tak sanggup.
19 Jesus mendjawab serta bersabda:
Wahai kamu kaum tak pertjaja. Berapa
lama lagi hendaknja Aku sabar akan
kamu? Bawalah dia kemari.
20 Lalu mereka membawa anak
itu kepada Jesus. Serta setan itu
melihat Jesus, dibanting-bantingnja
anak itu sehingga rebah ketanah dan
berguling-guling dan berbusa pada
mulutnja.
21 Jesus bertanja kepada bapak anak
itu: Sudah berapa lama ia menderita?
Djawab bapak itu: sedjak ketjil.
22 Atjapkali setan mentjampakkan dia
kedalam air dan kedalam api, mau
membunuhnja. Tetapi djikalau Tuan
berkuasa, kasihanilah dan tolonglah
kami.
23 Jesus berkata: Kamu sangsi entah
Aku berkuasa? Bagi orang jang pertjaja
segala-galanja mungkin.
24 Maka segera bapak itupun berseru
dengan tersedu-sedu, saja pertjaja ja
Tuan, tolonglah saja jang kurang pertjaja
ini!
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serta Jesus melihat orang
banjak berdesak-desak disitu, Iapun
menghardik setan, katanja: Hai
setan bisu dan tuli, Aku perintahkan
kepadamu: keluarlah dari dia dan
djangan kaumasuki dia lagi.
26 Dan sambil berteriak dan
membanting-banting anak itu,
setan itupun keluar daripadanja. Anak
itu kelihatan seperti majat, sehingga
orang banjak itu berpikir bahwa ia sudah
mati.
27 Tetapi Jesus memegang tangannja
dan membangunkannja: dan anak
itupun berdiri tegak.
28 Kemudian setelah mereka dirumah
murid-murid itu bertanja kepada Jesus:
Apa sebabnja kami tidak sanggup
mengusir dia?
29 Jesus mendjawab: Jang sematjam
ini tak dapat diusir melainkan dengan
berdoa dan bertapa.
30 Setelah berangkat dari sana mereka
berdjalan melalui Galilea, tetapi Jesus
tidak mau hal ini diketahui orang,
31 sebab Ia bermaksud mengadjar
murid-muridNja. Ia bersabda kepada
mereka: Putera manusia akan

Markus 9.32–37

53

diserahkan ketangan orang, dan mereka
akan membunuh Dia, tetapi sesudah
dibunuh Ia akan bangkit pula pada hari
ketiga.
32 Murid-murid itu tidak mengerti akan
isi sabdaNja itu dan tak berani bertanja
kepadaNja.
33 Sekembali mereka ke Kafarnaum
dan sudah didalam rumah, Ia bertanja
kepada mereka: Apakah jang kamu
pertjakapkan tadi ditengah djalan?
34 Mereka diam sadja, sebab ditengah
djalan mereka bertengkar, tentang
siapakah jang terbesar diantara mereka.
35 Lalu Jesus duduk dan dipanggilNja
keduabelas murid itu, dan bersabda
kepada mereka: Barang siapa ingin
mendjadi jang terkemuka, hendaklah ia
mendjadi jang terkemudian dari semua,
dan berhamba kepada semua.
36 Sesudah itu Ia memanggil seorang
anak ketjil menempatkannja ditengah,
dan sambil memeluknja Ia bersabda:
37 Barang siapa jang menerima seorang
kanak-kanak seperti dia ini karena
namaKu, ia menerima Aku; dan barang
siapa menerima Aku, maka bukan Aku
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jang diterimanja melainkan Dia jang
telah mengutus Aku.
38 Joanespun berkata kepadaNja: Guru,
kami lihat seorang jang bukan pengikut
kita mengusir setan dengan namaMu,
dan kami telah melarang dia, sebab ia
tidak mengikut kita.
39 Tetapi Jesus bersabda: Djangan kamu
melarang dia, karena tak ada orang
jang mengadakan mukdjizat-mukdjizat
dengan namaKu, lalu segera berbitjara
kurang baik tentang Aku.
40 Barang siapa tidak melawan kita,
dialah kawan kita.
41 Djika seseorang memberi kamu air
minum setjangkir demi namaKu, djustru
sebab kamu pengikut-pengikut Kristus,
dengan sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu, dia takkan kehilangan
gandjarannja.
42 Barang siapa mendjadi alasan
seorang kanak-kanak jang pertjaja akan
Daku berdosa, maka lebih baik baginja,
kalau digantung sebuah batu penggiling
pada lehernja dan ia ditenggelamkan
kedalam laut.
43 Dan djikalau tanganmu sebelah
mendjadi alasan engkau berbuat dosa,
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kudungkanlah dia; sebab lebih baik
bagimu masuk kedalam kehidupan
dengan tangan terkudung daripada
bertangan dua masuk kedalam naraka,
api jang tak terpadamkan
44 (tempat ulatnja tak akan mati dan
api tak akan padam).
45 Dan djikalau kakimu sebelah
menggoda engkau berbuat dosa,
kudungkanlah dia; sebab lebih baik
bagimu, masuk kedalam kehidupan
kekal dengan kaki terkudung, dari pada
berkaki dua dibuang kedalam naraka,
api jang tak terpadamkan
46 (tempat ulat tak akan mati dan api
tak akan padam).
47 Dan djikalau matamu sebelah
mendjadi alasan engkau berbuat dosa,
tjabutlah dia; sebab lebih baik bagimu
bermata sebelah masuk kedalam
Keradjaan Allah, dari pada bermata dua
dibuang kedalam naraka,
48 tempat ulatnja tak akan mati dan api
tak terpadamkan.
49 Adapun tiap manusia itu akan
digarami dengan api (dan tiap kurban
diasinkan dengan garam).
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itu baik; tetapi kalau ia
mendjadi tawar, dengan apa kamu akan
mengasinkannja pula? Hendaknja kamu
menaruh garam dalam hatimu dan hidup
berdamai antara kamu.
1 Kemudian Jesus berangkat dari
sana ke Judea, dan kedaerah
seberang Jordan. Kesitupun banjak orang
datang kepadaNja dan Ia mengadjar
mereka sebagaimana biasa.
2 Dan ada beberapa orang parisi datang
hendak mentjobaiNja. Kata mereka:
Halalkah seorang suami mentjeraikan
isterinja? Jesus mendjawab:
3 Apakah jang diperintahkan Moses
kepada kamu?
4 Sahut mereka: Moses mengidzinkan
orang menulis surat talak, dan
mentjeraikan isteri itu.
5 Udjar Jesus kepada mereka: Karena
hatimu jang keras itu Moses menuliskan
itu bagi kamu.
6 Tetapi pada mula djadinja dunia Allah
telah mendjadikan manusia itu laki-laki
dan wanita.
7 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan
bapa dan ibunja dan mendampingkan
diri pada isterinja,
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mereka berdua mendjadi satu
daging. Djadi mereka bukan lagi dua,
melainkan satu daging.
9 Djadi, apa jang dipersatukan
oleh Tuhan, tak halal manusia
mentjeraikannja.
10 Setiba kembali dirumah, murid-murid
bertanja lagi kepadaNja tentang hal itu.
11 Ia bersabda kepada mereka:
Barangsiapa mentjeraikan isterinja lalu
menikahi seorang lain, dia berbuat
zinah.
12 Dan djikalau seorang wanita
mentjeraikan suaminja, lalu menikahi
seorang lain, iapun berbuat zinah.
13 Kemudian orang menghantar
anak-anak kepada Jesus, supaja Ia
menjentuh mereka, tetapi murid-murid
menghalangi mereka.
14 Melihat itu Jesus marah, dan
bersabda kepada murid-muridNja:
Biarkanlah kanak-kanak itu datang
kepadaKu; djangan kamu menghalangi
mereka, karena orang-orang seperti
mereka, memiliki Keradjaan Allah.
15 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Barang siapa tak menjambut
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Keradjaan Allah seperti kanak-kanak, ia
tak akan masuk kedalamnja.
16 Lalu Jesus memeluk kanak-kanak itu
dan meletakkan tanganNja atas mereka,
serta memberkatinja.
17 Setelah Jesus keluar dan meneruskan
perdjalanan, ada seorang datang
mendapatkanNja dan sambil berlutut
dihadapanNja ia bertanja: Guru jang
baik, apakah hendaknja kuperbuat untuk
memperoleh kehidupan jang kekal?
18 Jesus bersabda kepadanja: Apa
sebab engkau menjebut Aku baik? Tak
ada seorang jang baik, ketjuali Allah
sendiri.
19 Engkau tahu segala perintah, jakni:
Djangan membunuh, djangan berzinah,
djangan mentjuri, djangan naik saksi
dusta, djangan mengurangi hak orang,
hormatilah ibu dan bapamu.
20 Orang muda itu berkata: Ja Guru,
semua itu telah kutaati sedjak umur
mudaku.
21 Lalu Jesus menatap dia dengan
kasih-sajang dan bersabda kepadanja:
Ada lagi satu kekuranganmu: Djuallah
segala hartamu dan bagikannja kepada
orang-orang miskin, maka engkau akan

Markus 10.22–27

59

mempunjai harta dalam surga. Sesudah
itu, datanglah kembali dan ikutlah Aku.
22 Akan tetapi perkataan itu
menjedihkan hatinja, dan dengan
sangat dukatjita ia pulang, sebab
hartanja banjak.
23 Lalu Jesus memandang keliling
dan bersabda kepada murid-muridNja:
Alangkah sulitnja orang-orang kaja
masuk kedalam Keradjaan Allah.
24 Para murid-murid heran akan
sabdaNja itu. Tetapi Jesus menjambung
lagi, katanja: Hai anak-anakKu, betapa
sukarnja orang jang berharap pada harta
bendanja masuk kedalam Keradjaan
Allah.
25 Lebih mudah seekor unta melalui
lubang djarum, dari pada seorang kaja
masuk kedalam Keradjaan Allah.
26 Merekapun lebih tertjengang lagi
dan seorang berkata kepada seorang:
Djikalau begitu, siapakah gerangan jang
dapat selamat?
27 Dan sambil menatapi mereka, Jesus
bersabda pula: Pada manusia hal itu
mustahil, tetapi bukan pada Allah; pada
Allah segala-galanja mungkin.
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Petruspun menjambung serta
berkata kepadaNja: Kami sudah
meninggalkan semuanja dan mengikuti
Engkau.
29 Jesus mendjawab: Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Barang
siapa meninggalkan rumahnja,
saudara-saudaranja, ibunja, bapanja,
anak-anaknja, atau ladangnja karena
Aku dan karena Indjil,
30 ia akan beroleh seratus kali ganda,
rumah, saudara, ibu, anak dan ladang
sekarang didunia ini, meskipun ditengahtengah penganiajaan, dan kehidupan
kekal dalam dunia achirat.
31 Tetapi banjak orang jang terdahulu
akan mendjadi jang terkemudian, dan
jang terkemudian akan mendjadi jang
terdahulu.
32 Sedang mereka naik ke Jerusalem
Jesus berdjalan dimuka. Murid-murid
merasa gelisah dan orang jang
mengikut merasa takut. Ia memanggil
keduabelas murid-murid itu tersendiri
dan menjatakan kepada mereka perihal
jang akan menimpa DiriNja.
33 Kita sekarang naik ke Jerusalem
dan Putera manusia akan diserahkan
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ketangan para imam-imam besar
dan ahli-ahli taurat. Mereka akan
menghukumkan Dia mati, lalu
menjerahkanNja ketangan orang kafir.
34 Mereka ini akan memperolokolokkan, meludahi, mendera dan
membunuh Dia, dan sesudah tiga hari Ia
akan bangkit pula.
35 Jakobus dan Joanes, kedua anak
Zebedeus itu, datang kepada Jesus dan
berkata: Guru, kami ingin Guru kabulkan
permintaan kami.
36 Jesus bertanja: Apakah jang kamu
ingin Kuperbuat bagimu?
37 Mereka mendjawab: Berilah kami
ini, seorang duduk disebelah kanan dan
seorang pada sebelah kiriMu dalam
kemuliaanMu kelak.
38 Jesus bersabda kepada mereka:
Kamu tidak mengerti, apa jang
kamu minta itu. Sanggupkah kamu
minum piala jang akan Kuminum?
Dan menerima permandian jang akan
berlangsung pada Aku?
39 Mereka mendjawab: Kami sanggup.
Tetapi Jesus bersabda pula: Piala jang
Kuminum akan kamu minum djuga,

Markus 10.40–46
40 tetapi

62

duduk disebelah kanan atau
disebelah kiriKu, bukan Aku berhak
memberikannja tetapi akan diberikan
kepada mereka jang telah ditentukan.
41 Mendengar itu maka marahlah
kesepuluh murid jang lain akan Jakobus
dan Joanes.
42 Tetapi Jesus memanggil sekalian
mereka dan bersabda: Kamu tahu,
bahwa orang-orang jang dipandang
sebagai penguasa-penguasa bangsabangsa, mereka itu memerintah
dengan keras, dan pembesar-pembesar
mempergunakan kuasanja atas mereka;
43 tetapi djanganlah demikian diantara
kamu.
44 Barang siapa diantara kamu ingin
mendjadi besar, hendaknja ia mendjadi
abdimu; dan barang siapa ingin mendjadi
terkemuka, hendaknja ia berhamba
kepada kamu sekalian.
45 Karena Putera manusiapun datang
bukan untuk dilajani, melainkan untuk
melajani, dan menjerahkan njawaNja
untuk menebus banjak orang.
46 Lalu sampailah mereka di Jericho.
Dan sesudah mereka meninggalkan
Jericho, Jesus berdjalan terus bersama
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dengan murid-muridNja dan rakjat amat
banjak. Seorang buta duduk mengemis
ditepi djalan, namanja Bartimeus, anak
Timeus.
47 Serta mendengar bahwa itulah Jesus
dari Nazaret, iapun berseru: Ja Jesus,
Putera David kasihanilah aku.
48 Orang banjak itu memarahi dia
supaja diam. Akan tetapi makin keras
ia berseru: Ja Putera David, kasihanilah
aku.
49 Maka Jesuspun berhenti dan
menjuruh panggil dia. Lalu pergilah orang
memanggil dia dan berkata kepadanja:
Tabahkan hatimu, bangunlah, Ia
memanggil engkau.
50 Iapun membuang selimutnja, bangun
dan pergi kepada Jesus.
51 Jesus menjapa dia, katanja: Apakah
jang kau ingin Kuperbuat bagimu?
Djawab orang itu: Raboni, semoga saja
dapat melihat kembali.
52 Jesus bersabda kepadanja:
Pulanglah sadja; kepertjajaanmu sudah
menjembuhkan dikau. Dan segera iapun
melihat, lalu mengikuti Jesus pada
perdjalananNja.
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mereka mendekati
Jerusalem dan sudah hampir
sampai ke Betfage dan Betania dilereng
bukit Zaiton, Jesus menjuruh dua murid
mendahuluiNja.
2 Ia berpesan kepada mereka:
Pergilah kedusun dihadapan kamu,
dan serta masuk kesitu segera kamu
akan mendapati seekor anak keledai
tertambat, jang belum pernah dikendarai
seorangpun. Bukalah talinja dan bawalah
kemari.
3 Dan kalau orang berkata kepadamu:
Kamu buat apa? katakanlah: Tuan
memerlukannja dan akan segera
mengembalikannja.
4 Maka pergilah mereka dan didapatinja
anak keledai itu tertambat diluar, dekat
pintu didjalan dan mereka membuka
talinja.
5 Orang jang berdiri disitu berkata
kepada mereka: mengapa kamu
melepaskan keledai itu?
6 Mereka mendjawab seperti jang
dipesan oleh Jesus, lalu mereka
dibiarkan.
7 Merekapun menuntun keledai itu
kepada Jesus dan meletakkan pakaian
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mereka sendiri diatas punggung keledai
itu, lalu Jesus naik keatasnja.
8 Banjak orang menghamparkan
pakaiannja didjalan, jang lain memotong
daun-daunan diladang.
9 Dan orang-orang jang berdjalan
dimuka dan jang mengikut dari belakang
bersorak-sorak:
10 Hosana: Terpudjilah jang datang
atas nama Tuhan, terpudjilah keradjaan
Bapak David jang kini tiba. Hosana
ditempat jang tinggi.
11 Demikianlah Jesus masuk kekota
Jerusalem, dan sesampai dikenisah Ia
menindjau keadaan disitu, lalu pergi ke
Betania bersama dengan keduabelas
muridNja, sebab hari sudah mulai
sendja.
12 Pada keesokan harinja, setelah
berangkat dari Betania, Jesus merasa
lapar.
13 Dan tampak kepadaNja dari djauh
sebatang pohon ara jang berdaun. Ia
pergi kesana hendak mentjari buah-buah
padanja. Tetapi sesampai disitu tak ada
jang dilihatNja selain daun-daun belaka,
karena musim buah ara belum sampai
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berkata kepada pohon itu:
sampai kekal tiada orang makan
buah-buah dari padamu lagi. Perkataan
itu kedengaran oleh murid-murid.
15 Kemudian mereka tiba di Jerusalem.
Jesuspun masuk kenisah dan mulai
mengusir semua orang jang sedang
berdjual-beli dalam kenisah. Medjamedja orang penukar uang dan
kursi-kursi orang pendjual burung
merpati ditumbangkanNja.
16 Dan lagi tidak dibiarkanNja seorang
memikul barang melintasi kenisah.
17 Ia mengadjari mereka, sabdaNja:
Bukankah ada tertulis: RumahKu harus
disebut rumah sembahjang bagi sekalian
bangsa? Tetapi kamu mendjadikannja
gua penjamun.
18 Setelah peristiwa itu terdengar oleh
imam-imam besar dan ahli-ahli taurat,
mereka mentjari suatu akal hendak
membunuhNja, tetapi mereka takut
kepadaNja, sebab segenap rakjat sangat
mengagumi adjaranNja.
19 Sebab hari sudah larut mereka
meninggalkan kota.
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pagi hari sambil berlalu mereka
melihat pohon ara itu kering sampai
pada akarnja.
21 Petrus teringat dan berkata kepada
Jesus: Rabi, lihatlah pohon ara jang
telah Kaukutuki itu sudah kering.
22 Jesus bersabda: Pertjajalah kepada
Allah.
23 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Barang siapa berkata kepada
gunung ini: Angkatkanlah dirimu dan
djatuhkanlah dirimu kedalam laut,
asal tiada ia bimbang dalam hatinja,
melainkan pertjaja teguh bahwa akan
djadi menurut perkataannja, maka akan
djadi benar-benar.
24 Karena itu Aku bersabda kepadamu:
Barang apa jang kamu minta dalam
berdoa, pertjajalah bahwa itu sudah
kamu terima maka akan diberikan
kepadamu.
25 Apabila kamu hendak berdoa sedang
kamu menaruh sesuatu dalam hati
terhadap seseorang, ampunilah dia,
supaja dosamupun diampuni oleh
Bapamu disurga.
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djika kamu tidak mengampuni
orang, Bapamu disurgapun tidak
mengampuni dosamu).
27 Lalu kembalilah mereka ke Jerusalem.
Sedang Jesus berdjalan-djalan dalam
kenisah, datanglah imam-imam besar,
ahli-ahli taurat dan orang tua-tua
kepadaNja
28 dan berkata: Manakah
kewenanganMu melakukan semua
ini? Siapakah memberi Engkau kuasa
bertindak demikian?
29 Jesus bersabda kepada mereka:
Akupun hendak memadjukan kepada
kamu satu pertanjaan, dan setelah kamu
mendjawab, Aku akan mengatakan
kepadamu, dari mana Aku mendapat
kewenangan melakukan semuanja ini.
30 Permandian Joanes itu berasal dari
surga atau dari manusia? Tjoba kamu
mendjawab.
31 Merekapun timbang-menimbang, dan
berkata: Djika kita katakan dari surga,
Ia akan berkata: Apa sebab kamu tidak
pertjaja kepadanja?
32 Tetapi djikalau kita katakan dari
manusia....? Mereka itu takut akan
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rakjat, sebab semua orang memandang
Joanes seorang nabi.
33 Merekapun mendjawab: Kami
tidak tahu. Maka bersabdalah Jesus
kepada mereka: kalau begitu Aku tidak
mengatakan kepada kamu, dari mana
Aku mendapat kewenangan melakukan
semua ini.
1 Kemudian Jesus mulai
mengadjar dengan
perumpamaan, sabdaNja: Ada seorang
membuka sebidang kebun anggur; Ia
memagarinja keliling dan menggali
tempat kempa dan membangunkan
sebuah menara didalamnja. Lalu
ia menjewakan kebun itu kepada
petani-petani, dan berangkat kenegeri
asing.
2 Pada waktu jang ditentukan ia
mengirim kepada petani-petani itu
seorang hambanja, supaja ia menerima
sebagian hasil kebun anggur.
3 Tetapi mereka mentjengkam dan
menghantam dia dan menjuruh dia
pulang dengan tangan hampa.
4 Kemudian ia mengirim seorang lagi
kepada mereka, tetapi mereka memukuli
dia dan menistainja.
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lagi ia mengirim orang lain,
tetapi mereka membunuhnja. Dan ia
mengirim banjak orang tetapi separuh
dihantam, jang lain dibunuh.
6 Masih ada padanja seorang lagi,
ialah puteranja jang tertjinta, dan ia
mengirimnja djuga sebagai jang terachir.
Katanja dalam hati: Puteraku sendiri
tentu mereka segani.
7 Tetapi petani-petani itu saling
berkata: Dia inilah ahli waris; marilah
kita membunuh dia, supaja kita
mendapat warisannja.
8 Lalu mereka mentjengkam dan
membunuh dia dan mentjampakkannja
keluar kebun.
9 Tindakan apakah akan diambil
oleh tuan kebun itu? Ia akan datang
memusnahkan petani-petani itu dan
kebun anggur itu akan diserahkannja
kepada orang-orang lain.
10 Belumkah kamu batja sabda Alkitab
ini: Batu jang telah dibuang oleh para
pembangun, dialah jang mendjadi batu
sendi:
11 Inilah suatu tindakan Tuhan, Suatu
keadjaiban dalam pandangan kita.

Markus 12.12–16
12 Lalu

71

mereka mentjari ichtiar untuk
menangkap Jesus, tetapi mereka takut
kepada rakjat. Mereka mengerti, bahwa
merekalah jang dimaksudkan oleh
Jesus dalam perumpamaan itu. Mereka
meninggalkanNja dan bubar.
13 Dan mereka mengirim beberapa
orang parisi dan pengikut Herodes
kepada Jesus, hendak mendjeratNja
dalam pembitjaraan.
14 Mereka datang dan berkata
kepadaNja: Hai Guru, kami tahu
bahwa Tuan djudjur hati, tidak takut
kepada siapapun djuga, karena Tuan
tidak memandang muka, melainkan
mengadjarkan djalan Allah dalam
segala kebenaran. Halal atau tidakkah
membajar padjak kepada kaisar?
Wadjibkah kami bajar atau tidak?
15 Tetapi Jesus tahu akan kemunafikan
mereka dan bersabda kepada mereka:
Mengapa kamu mentjobai Aku? Bawalah
sekeping denar supaja Kulihat.
16 Merekapun membawa kepadaNja.
Jesus bertanja kepadanja: Gambar
dan alamat ini siapa empunja? Djawab
mereka: Kaisar punja.
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berkata kepada mereka:
Kalau begitu, berikanlah hak kaisar
kepada kaisar dan hak Allah kepada
Allah. Maka takdjublah sekalian mereka
akan Dia.
18 Lalu datanglah orang-orang saduki,
jaitu golongan jang mengatakan, bahwa
tak ada kebangkitan orang mati, serta
berkata kepadaNja:
19 Guru, Moses telah menulis bagi
kami: Djika saudara seseorang mati
dan meninggalkan isteri tanpa putera,
maka wadjiblah orang itu menikahi
isteri itu untuk menerbitkan benih bagi
saudaranja.
20 Tetapi ada tudjuh orang bersaudara.
Jang pertama beristeri, lalu mati tanpa
meninggalkan turunan.
21 Jang kedua mengambil isteri itu,
tetapi iapun mati tanpa meninggalkan
turunan. Demikian djuga jang ketiga.
22 Sekalian tudjuh bersaudara itu tidak
meninggalkan turunan. Achirnja wanita
itupun mati.
23 Djadi, pada kebangkitan kelak,
seandainja mereka bangkit pula,
isteri siapakah wanita itu? Karena
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ketudjuh mereka masing-masing telah
menikahinja.
24 Jesus bersabda kepada mereka:
Bukankah kamu ini sesat, sebab tidak
mengerti Alkitab dan kekuasaan Allah?
25 Karena apabila orang bangkit dari
dunia maut, mereka tidak menikahi atau
dinikahkan lagi, melainkan keadaan
mereka sebagai Malaekat-Malaekat
disurga.
26 Dan tentang hal kebangkitan orang
mati, belumkah kamu batja dalam kitab
Moses, dalam fasal mengenai pokok
duri-duri itu, bahwa Allah berfirman
kepadanja: Aku ini Tuhan Abraham dan
Tuhan Isaak dan Tuhan Jakub?
27 Tetapi, Ia bukan Tuan orang-orang
mati, melainkan orang jang hidup. Djadi
kamu sangat salah paham.
28 Seorang ahli taurat, jang telah
mendengar soal-djawab itu, dan betapa
tepatnja djawaban Jesus kepada mereka,
datang bertanja kepadaNja: Manakah
hukum jang pertama?
29 Jesus mendjawab: Jang pertama
inilah: Dengarkanlah, hai umat Israel:
Allah, Tuhan kita, Ialah Tuhan jang Maha
Esa.
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harus mengasihi Tuhanmu
Allah dengan segenap hatimu, dengan
segenap djiwamu, dengan segenap
akal-budimu dan dengan segenap
tenagamu. Inilah hukum jang pertama.
31 Dan jang kedua ialah: Engkau harus
mengasihi sesamamu sebagai dirimu
sendiri. Dan tak ada suatu hukum lain
jang melebihi kedua hukum ini.
32 Ahli taurat itu berkata kepadaNja: Ja
Guru, benar sekali jang Tuan katakan,
jakni Tuhan itu Maha Esa dan tidak ada
Tuhan selain Dia.
33 Dan bahwa mengasihi Tuhan dengan
segenap hati, dengan segenap akal budi
dan dengan segenap tenaga, lagipula
mengasihi sesama manusia seperti diri
sendiri, djauh lebih utama dari pada
segala kurban-bakaran dan kurban
sembelihan.
34 Melihat betapa bidjaksana djawaban
itu, bersabdalah Jesus kepadanja:
Engkau tidak djauh lagi dari Keradjaan
Allah. Dan tak seorangpun berani bersoal
lagi kepadaNja.
35 Ketika sedang mengadjar dalam
kenisah, Jesus bersabda: Bagaimanakah
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para ahli taurat dapat berkata, bahwa
Kristus itu Putera David?
36 David sendiri bersabda dalam Roh
Kudus: Tuhan telah bersabda kepada
Tuhanku, duduklah disebelah kananKu,
hingga segala musuhMu Kuletakkan
dibawah tapak kakimu.
37 Djadi kalau David sendiri menjebut
Dia Tuhan, bagaimana mungkin Ia
adalah puteranja djuga? Dan sekalian
orang amat senang mendengarkanNja.
38 Dalam pengadjaranNja Jesus
bersabda pula: Hendaklah kamu hatihati terhadap kaum ahli taurat. Mereka
suka berdjalan-djalan dengan pakaian
pandjang dan diberi salam dilapangan
pasar;
39 mereka ingin menduduki kursi-kursi
jang terkemuka dalam sinagoga dan
lagi tempat-tempat terhormat pada
perdjamuan-perdjamuan.
40 Mereka menelan rumah wanitawanita djanda, sambil berpura-pura
mengutjapkan doa-doa jang pandjang.
Maka kian beratlah hukuman mereka
kelak.
41 Sedang Jesus duduk berhadapan
dengan peti derma kenisah, Ia
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memperhatikan bagaimana orang
mendjatuhkan uang tembaga kedalam
peti derma itu. Dan banjak orang kaja
memasukkan banjak.
42 Datang pula seorang wanita djanda
jang miskin, dan memasukkan dua
keping uang tembaga, harganja
seperempat as.
43 Lalu Jesus memanggil muridmurid dan bersabda kepada mereka:
Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu:
Wanita djanda jang miskin ini telah
memasukkan lebih banjak kedalam peti
derma, dari pada sekalian orang jang
lain itu.
44 Semua orang lain itu memasukkan
derma dari kemewahan, tetapi dia
ini, dalam kemiskinannja, telah
mendermakan segala jang ada padanja
jaitu segenap nafakahnja.
1 Ketika Jesus meninggalkan
kenisah, berkatalah seorang
murid kepadaNja: Guru, lihatlah, betapa
hebatnja batu-batu dan segala bangunan
itu.
2 Jesus mendjawab serta bersabda:
Adakah kaulihat segala bangunanbangunan jang besar itu? Tak satupun
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batu akan tinggal tersusun diatas jang
lain, jang tidak dibongkar.
3 Dan kemudian, sedang Ia duduk
diatas bukit Zaiton berhadapan dengan
kenisah, datanglah Petrus, Jakobus dan
Joanes mendekatiNja dan berkata:
4 Njatakanlah kepada kami bilamana
hal itu akan djadi, dan apakah tandanja
semua itu akan berlangsung. Jesus
mendjawab serta bersabda kepada
mereka:
5 Awas-awaslah kamu, supaja djangan
orang menjesatkan kamu.
6 Karena banjak orang akan datang
dengan memakai namaKu serta
berkata: Akulah Dia. Dan mereka akan
menjesatkan banjak orang.
7 Dan apabila kamu akan mendengar
tentang peperangan dan kabar perang,
djangan kamu tjemas. Perlulah semua
itu berlangsung, tetapi kesudahan belum
sampai.
8 Karena bangsa akan bangun melawan
bangsa lain, dan Keradjaan menentang
keradjaan lain. Dan akan djadi gempa
bumi dan bentjana kelaparan disana-sini.
Semua ini adalah permulaan segala
malapetaka.
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kamu: djagalah dirimu.
Kamu akan diserahkan kepada sidangsidang pengadilan dan didera orang
dalam sinagoga-sinagoga dan karena
namaKu kamu akan dihadapkan kepada
pemerintah negeri dan radja-radja,
untuk memberi kesaksian didepan
mereka.
10 Dan "Kabar-gembira" harus
dimaklumkan dahulu kepada segala
bangsa.
11 Dan apabila orang membawa kamu
untuk diserahkan, djangan kamu
tjemas, apa jang hendak kamu katakan,
melainkan katakanlah sadja, apa jang
ketika itu diilhamkan kepadamu, karena
bukan kamu jang berbitjara, melainkan
Roh Kudus.
12 Dan saudara akan menjerahkan
saudaranja untuk dibunuh, dan
demikianpun bapak terhadap anaknja.
Dan anak-anak akan mendurhaka
kepada ibu bapanja dan membunuh
mereka.
13 Dan karena namaKu kamu akan
dibentji oleh segala orang. Tetapi orang
jang bertekun sampai achir, dialah akan
diselamatkan.
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apabila kamu akan melihat
perkosaan jang ngeri itu berlaku
ditempat jang haram, wahai pembatja,
tjamkanlah: barang siapa ada di Judea,
hendaklah ia mengungsi kepegunungan.
15 Dan barang siapa ada diatas rumah,
djangan ia turun dan masuk untuk
mengambil sesuatu dari rumah.
16 Dan barang siapa ada diladang,
djangan ia pulang kerumahnja hendak
mengambil pakaian.
17 Aduhai wanita-wanita jang ketika itu
sedang mengandung atau menjusukan
anak.
18 Berdoalah supaja peristiwa itu
djangan terdjadi dalam musim dingin.
19 Karena masa itu ialah masa
malapetaka sekian hebat seperti belum
pernah terdjadi sedjak awal alam jang
didjadikan oleh Allah, sampai sekarang
ini, dan jang tak akan djadi kemudian.
20 Sekiranja Tuhan tidak menjingkatkan
masa itu, maka tak ada seorangpun
akan selamat. Tetapi demi orang-orang
pilihan jang telah dipilihNja maka masa
itu akan disingkatkanNja.
21 Dan apabila seorang akan berkata
kepadamu: Lihatlah, Kristus ada disitu;
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atau: Lihatlah Ia ada disana, djangan
kau pertjaja.
22 Karena banjak Kristus palsu dan
nabi-nabi palsu akan muntjul, dan
mereka akan mengadakan tanda-tanda
dan mukdjizat-mukdjizat, sehingga
seandainja mungkin orang-orang
pilihanpun disesatkan.
23 Tetapi kamu ini, hendaklah berawasawas. Ingatlah, Aku sudah menubuatkan
segalanja kepadamu.
24 Tetapi dimasa itu, sehabis segala
sengsara itu, matahari akan gelap dan
bulan tidak memantjarkan tjahajanja
lagi.
25 Bintang-bintang akan gugur dan
segala kekuatan langit akan berguntjang.
26 Dan ketika itu akan nampaklah
Putera manusia datang diatas awanawan dengan kebesaran kekuasaan dan
kemuliaanNja.
27 Dan Ia akan menjuruh para
MalaekatNja, mengumpulkan segala
orang pilihan dari keempat pendjuru
angin, dan dari udjung bumi sampai
keudjung langit.
28 Pada pokok ara peladjarilah ibarat
ini: Apabila ranting-rantingnja mendjadi
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lembut dan mulai bertunas, kamu tahu
bahwa musim panas hampir tiba.
29 Demikianlah, kalau kamu melihat
segala itu berlaku, ketahuilah, bahwa hal
itu sudah diambang pintu.
30 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Bangsa zaman ini tidak akan
lalu sebelum segala itu berlangsung.
31 Langit dan bumi akan lenjap, tetapi
sabdaKu tidak akan lenjap.
32 Akan hari dan ketikanja tak
seorangpun jang tahu, djuga MalaekatMalaekat disurga maupun Putera tidak,
hanja Bapa sendiri.
33 Hendaklah kamu awas-awas dan
berdjaga-djaga, sebab kamu tidak tahu
bilamana waktunja sampai.
34 Hal ini seumpama seorang jang
hendak bepergian djauh kenegeri asing.
Ketika meninggalkan rumahnja ia
memberi kuasa kepada para hambanja.
Masing-masing mereka mendapat
tugasnja sendiri. Pendjaga pintu diberi
perintah supaja berdjaga-djaga.
35 Sebab itu waspadalah, karena kamu
tidak tahu saatnja tuan rumah akan
tiba, boleh djadi diwaktu sendja, atau
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ditengah malam, atau ketika ajam
berkokok ataupun pagi hari;
36 dan djanganlah ia mendapati kamu
tertidur, kalau ia datang pada suatu
waktu jang tidak disangka-sangka.
37 Dan jang kini Kukatakan kepada
kamu, itupun Kupesankan kepada semua
orang, jakni: waspadalah!
1 Dua hari mendjelang pesta
Paska dan makan roti tak
beragi, para imam besar dan ahli-ahli
taurat mentjari kesempatan untuk
menangkap Jesus dengan muslihat,
hendak membunuhNja.
2 Mereka berkata: Djangan pada hari
raja, kalau-kalau timbul kekatjauan
diantara rakjat.
3 Ketika Jesus ada di Betania dalam
rumah Simon Berkusta, dan sedang
berbaring makan, datanglah seorang
wanita membawa sebuah buli-buli
pualam penuh minjak narwastu murni
jang mahal harganja. Ia memetjahkan
buli-buli itu dan mentjurahkan isinja
keatas kepala Jesus.
4 Hal itu mendjengkelkan beberapa
orang, dan mereka berkata seorang
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kepada seorang: Mengapa memboroskan
minjak wangi itu?
5 Dapat didjual dengan harga tiga ratus
dinar lebih dan didermakan kepada
orang-orang miskin.
6 Tetapi Jesus berkata: Biarkanlah dia.
Mengapa kamu menjusahkan dia? Ia
melakukan perbuatan jang baik padaKu.
7 Orang-orang miskin senantiasa ada
dengan kamu, dan bila kamu mau, kamu
dapat berbuat baik kepada mereka;
tetapi Aku tidak selalu ada dengan
kamu.
8 Ia telah berbuat sekadar
kemampuannja; ia sudah lebih
dahulu mengurapi tubuhKu untuk
penguburan.
9 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Dimanapun diseluruh bumi
Indjil akan dimaklumkan, disanapun
akan disebut perbuatannja ini sebagai
kenangan akan dia.
10 Dan pergilah Judas Iskariot, seorang
dari keduabelas murid itu, kepada
imam-imam besar hendak menjerahkan
Jesus kepada mereka.
11 Mendengar itu merekapun amat
senang dan menawarkan sedjumlah
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uang kepadanja. Lalu Judas mentjari
suatu kesempatan untuk menjerahkan
Jesus.
12 Pada hari pertama makan-rotitakberagi, jaitu pada hari penjembelihan
anak-domba paska, murid-murid
berkata kepada Jesus: Dimanakah
Engkau kehendaki kami menjediakan
supaja dapat makan paska?
13 Maka Jesus menjuruh dua muridNja
serta berpesan kepada mereka: Pergilah
kamu kekota; disana kamu akan
berdjumpa dengan seorang laki-laki jang
sedang membawa tempajan air. Ikutlah
dia
14 dan dirumah jang ia masuki,
katakanlah kepada tuan rumah itu: Guru
berpesan: dimanakah ruang makan,
tempat Aku akan makan Paska bersama
dengan para muridKu?
15 Lalu ia akan menundjukkan
kepadamu suatu ruang atas jang
luas lengkap dengan pembaringanpembaringan. Sediakanlah disana bagi
kita.
16 Kedua murid itupun pergi dan
sesampai dikota mereka mendapati
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seperti jang dikatakan oleh Jesus; lalu
mereka menjediakan perdjamuan paska.
17 Ketika hari sudah sendja, Jesus
datang bersama dengan para muridNja.
18 Dan sedang mereka berbaring
makan, berkatalah Jesus: Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Seorang
dari antara kamu, jang sedang
makan bersama dengan Daku, akan
menjerahkan Daku.
19 Mereka itu sangat sedih hati,
dan seorang demi seorang berkata
kepadaNja: Bukan saja dia itu ja Tuan?
20 Ia bersabda pula: Dia itu seorang
dari keduabelas kamu, jang bersama
Aku mentjelupkan (roti) dalam pinggan.
21 Putera manusia akan pergi seperti
ada tersurat tentangNja; akan tetapi
bertjelakalah orang jang menjerahkan
Putera manusia. Lebih baik baginja
djikalau sekiranja ia tidak dilahirkan,
manusia matjam itu!
22 Tengah mereka berbaring makan,
Jesus mengambil roti, dan setelah
mengutjap doa sjukur, Ia memetjahkan
dan mengundjukkannja kepada mereka,
seraja bersabda: Terimalah, inilah
TubuhKu.
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Ia mengambil piala, dan
setelah mengutjap doa sjukur, Ia
mengundjukkannja kepada mereka, dan
mereka semua minum dari padanja;
24 dan Ia bersabda kepada mereka:
Inilah DarahKu, Darah Perdjandjian,
jang ditumpahkan bagi banjak orang.
25 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Tiadalah Aku minum lagi
dari hasil pokok anggur, hingga pada
hari Aku akan minum jang baru dalam
Keradjaan Allah.
26 Sesudah menjanjikan pudji-pudjian,
mereka keluar menudju bukit Zaiton.
27 Jesus bersabda kepada mereka:
Kamu sekalian akan menaruh sjak akan
Daku seperti ada tersurat: Aku akan
memukul gembala dan domba-domba
akan bertjerai-berai.
28 Tetapi sesudah kebangkitanKu, Aku
akan mendahului kamu ke Galilea.
29 Petrus berkata kepadaNja: Biarpun
mereka semua akan menaruh sjak akan
Dikau, saja tidak.
30 Udjar Jesus: Sesungguhnja Aku
berkata kepadamu: Hari ini, pada malam
ini djuga sebelum ajam berkokok dua
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kali, engkau akan menjangkali Daku tiga
kali.
31 Tetapi lebih tegas lagi Petrus berkata:
Biar saja harus mati bersama Engkau,
sekali-kali tak akan saja menjangkali
Engkau. Demikian pula kata semua
murid.
32 Sesampai pada suatu tempat jang
bernama Getsemani, Jesus berkata
kepada murid-muridNja: Duduklah disini
sementara Aku pergi berdoa.
33 Petrus, Jakobus dan Joanes
dibawaNja serta. Lalu Ia mulai merasa
ngeri dan gelisah.
34 Ia berkata kepada mereka: HatiKu
berduka bagaikan mati rasanja.
Tinggallah disini dan berdjagalah.
35 Dan Ia madju beberapa langkah lagi,
lalu djatuh tersungkur serta berdoa
meminta supaja djikalau boleh, hal-hal
itu terhindar dari padaNja.
36 Ia berkata: Abba, Bapa, padaMu
segala-galanja mungkin: liwatkanlah
piala ini dari padaKu; tetapi djangan
seperti jang Aku kehendaki, melainkan
seperti jang Engkau kehendaki.
37 Lalu Ia kembali, tetapi didapatiNja
mereka tertidur. Ia berkata kepada
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Petrus: Hai Simon, tidurkah engkau? Tak
sanggupkah engkau berdjaga satu djam
lamanja?
38 Berdjagalah dan berdoalah, supaja
djangan kau kena pertjobaan. Roh itu
rela, tetapi daging lemah.
39 Lalu Ia pergi lagi dan berdoa dengan
perkataan seperti tadi.
40 Kemudian Ia kembali pula dan
didapatiNja mereka sedang tidur karena
mata mereka berat rasanja, dan mereka
tidak tahu apa jang hendak mereka
djawab.
41 Dan pada ketiga kalinja Ia datang
pada murid-muridNja dan berkata
kepada mereka: Sekarang tidurlah
sadja dan lepaskanlah lelahmu.
Sudahlah. Sudah sampailah saatnja
Putera manusia diserahkan ketangan
orang-orang berdosa.
42 Bangunlah, mari kita pergi, si
pengchianat itu sudah dekat.
43 Sedang Ia masih berbitjara demikian,
Judaspun tiba, ialah seorang dari
keduabelas murid itu. Ia disertai
segerombolan orang bersendjatakan
pedang dan pentung. Mereka dikirim
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oleh para imam besar dan ahli taurat
dan orang tua-tua.
44 Si pengchianat telah memberikan
mereka isjarat katanja: Jang akan
kutjium itulah Dia, tangkaplah Dia, lalu
bawalah Dia dengan hati-hati.
45 Dan setelah Judas itu sampai, ia
segera mendapatkan Jesus dan berkata
kepadaNja: Rabi! Lalu ia mentjiumNja.
46 Dan orang-orang itupun menangkap
Jesus dan merantaikanNja.
47 Tetapi seorang diantara mereka jang
berdiri disitu menghunus pedang, lalu
mengajunkannja kepada seorang hamba
imam agung, dan memotong telinganja
sebelah.
48 Kepada orang-orang itu Jesuspun
berbitjara, sabdaNja: Kamu telah keluar
lengkap dengan pedang dan pentung,
untuk menangkap Aku, seolah-olah
untuk melawan seorang penjamun.
49 Tiap-tiap hari Aku ada diantara kamu
dan mengadjar dalam kenisah, tetapi
kamu tidak menangkap Aku. Akan tetapi
hal ini sudah terdjadi, supaja sabda
Alkitab ditepati.
50 Lalu segala muridNja lari
meninggalkan Dia.
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ada seorang anak muda jang
berpakaian hanja sehelai kain putih,
mengikuti Jesus. Orang menangkap dia;
52 tetapi ia melepaskan kainnja itu dan
lari tanpa berpakaian.
53 Orang-orang itupun membawa Jesus
kehadapan imam agung dan imam-imam
besar, ahli taurat dan orang tua-tua jang
berkumpul disitu.
54 Adapun Petrus mengikut dari djauh
sampai kedalam istana imam agung, lalu
duduk berdiang pada api bersama para
hamba sahaja.
55 Para imam besar beserta seluruh
mahkamah agung mentjari suatu
penjaksian menentang Jesus, supaja
didjatuhi hukuman mati, tetapi tak ada
jang didapatinja.
56 Banjak orang jang memadjukan
penjaksian-penjaksian dusta terhadap
Jesus, tetapi tak ada jang sesuai.
57 Achirnja beberapa orang bangun
memadjukan penjaksian palsu melawan
Jesus, katanja:
58 Sudah pernah kami dengar Dia
berkata: Aku akan merombak kenisah
buatan tangan manusia ini dan dalam
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tiga hari Aku akan membangunkan jang
lain, bukan buatan tangan manusia.
59 Tetapi penjaksian-penjaksian inipun
tidak sesuai satu sama lain.
60 Lalu berdirilah imam agung
dan tampil ketengah, dan bertanja
kepada Jesus: Tiadakah Kau djawab
tuduhan-tuduhan mereka terhadap
Engkau?
61 Tetapi Ia diam sadja, dan tak
mendjawab sepatah katapun. Imam
agung bertanja pula: Engkaukah Kristus,
Putera Allah jang terpudji?
62 Jesus bersabda: Akulah Dia; dan
kamu akan melihat Putera manusia
duduk disisi kanan Jang Mahakuasa, dan
akan datang diatas awan-awan dilangit.
63 Maka imam agung itu merobek
pakaiannja serta berkata: Penjaksian
apakah kita butuhkan lagi?
64 Kamu telah mendengar hodjat itu.
Apakah pendapatmu? Maka mereka
semua memutuskan, bahwa Ia harus
dihukum mati.
65 Lalu beberapa dari antara mereka
itu mulai meludahiNja. Mereka
menjelubungi wadjahNja dan
menamparNja sambil berkata:
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Bernubuatlah Engkau! Dan hambahambapun menampariNja.
66 Sedang Petrus masih ada dibawah,
dihalaman istana, datanglah seorang
pelajan wanita imam agung,
67 dan serta melihat Petrus jang sedang
berdiang, ia menatapnja serta berkata:
Engkau djuga tadi bersama dengan
Jesus orang Nazaret itu.
68 Tetapi ia menjangkal, katanja: Saja
tidak tahu; saja tidak mengerti apa jang
kaukatakan itu. Setelah itu iapun keluar
dari halaman dan seekor ajam mulai
berkokok.
69 Kemudian hamba itu melihat Petrus
pula disana dan berkata kepada orangorang jang berdiri disitu: Dia ini djuga
seorang dari golongan mereka.
70 Tetapi ia menjangkal pula. Tak lama
kemudian orang-orang jang berdiri disitu
berkata kepada Petrus: Memang engkau
dari golongan mereka; engkau seorang
Galilea.
71 Tetapi ia mulai mengutuki diri dan
bersumpah, katanja: Saja tak kenal
orang jang kaumaksudkan itu.
72 Dan segera ajampun berkokok
kedua kalinja. Dan Petruspun teringat
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akan perkataan Jesus: Sebelum ajam
berkokok dua kali, engkau akan
menjangkal Daku sampai tiga kali. Maka
insjaflah ia dan menangis tersedu-sedu.
1 Pada pagi-pagi hari para imam
besar beserta orang tua-tua dan
ahli-ahli taurat dan segenap mahkamah
agung menentukan keputusan, lalu
Jesus diikat dan dibawa keluar dan
diserahkan kepada Pilatus.
2 Pilatus bertanja kepadaNja:
Engkaukah Radja orang Jahudi? Jesus
mendjawab: Betul, seperti katamu itu!
3 Dan para imam besar melantjarkan
banjak tuduhan terhadap Jesus.
4 Lalu Pilatus bertanja pula: Tiadakah
Engkau mendjawab apa-apa? Betapa
berat tuduhan-tuduhan mereka terhadap
Engkau!
5 Tetapi Jesus tidak mendjawab,
sehingga Pilatus merasa heran.
6 Pada hari raja Pilatus biasa
melepaskan bagi mereka seorang
tahanan, siapa sadja jang mereka
kehendaki.
7 Dan ada dipendjara diantara
pemberontak-pemberontak seorang
bernama Barabas, jang dalam

15
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pemberontakan telah melakukan
pembunuhan.
8 Dan rakjatpun menghadap Pilatus dan
minta supaja ia berbuat bagi mereka
seperti kebiasaannja.
9 Pilatus mendjawab: Maukah kamu
kulepaskan Radja orang Jahudi?
10 Adapun ia tahu, bahwa imam-imam
besar telah menjerahkan Jesus hanja
karena iri hati.
11 Tetapi para imam besar itu mengasut
rakjat, supaja Barabas dilepaskan bagi
mereka.
12 Maka berkatalah Pilatus: Kalau
begitu, apakah hendaknja kuperbuat
terhadap Dia jang kamu sebut Radja
orang Jahudi?
13 Merekapun berteriak: Salibkanlah
Dia!
14 Kata Pilatus pula: Kedjahatan apakah
jang dilakukanNja? Tetapi semakin keras
mereka berteriak: Salibkanlah Dia!
15 Dan sebab ia mau mengambil hati
rakjat, maka Pilatuspun melepaskan
Barabas; tetapi Jesus setelah didera,
diserahkannja untuk disalibkan.
16 Pradjurit-pradjuritpun membawa
Jesus kebalai pengadilan, jang disebut
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pretorium, dan mereka mengumpulkan
seluruh pasukan kesitu.
17 Mereka mengenakan Dia sehelai kain
selimut ungu, dan menganjam sebuah
mahkota dari ranting-ranting berduri,
dan memasangnja diatas kepala Jesus.
18 Setelah itu mereka memberi salam
kepadaNja: Salam, hai Radja orang
Jahudi.
19 Dan mereka memukuli kepalaNja
dengan sebatang buluh serta
meludahiNja dan berlutut memberi
hormat kepadaNja.
20 Dan setelah memperolokkanNja,
mereka menanggalkan selimut ungu
itu dan mengenakan pula kepada
Jesus pakaianNja sendiri. Setelah itu
mereka membawaNja keluar kota supaja
disalibkan.
21 Mereka memaksa seorang jang
sedang pulang dari ladang namanja
Simon dari Sirene, bapak Aleksander
dan Rufus, untuk memikul salib Jesus.
22 Mereka membawaNja kesuatu tempat
jang bernama Golgota, jang berarti
Tempat-tengkorak.
23 Mereka memberiNja minum anggur
bertjampur mur, tetapi Ia menolak.
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setelah menjalibkanNja, mereka
membagikan pakaian Jesus serta
membuang undi supaja masing-masing
mendapat bagiannja.
25 Mereka menjalibkan Dia pada djam
ketiga.
26 Suatu alamat tertulis menjatakan
alasan hukumanNja, berbunji: Radja
orang Jahudi.
27 Bersama Jesus ada disalibkan dua
orang penjamun seorang disebelah
kananNja, dan seorang lagi disebelah
kiriNja.
28 (Demikianlah ditepati sabda Alkitab,
bunjinja: Ia terhitung masuk golongan
pendjahat).
29 Orang-orang jang berlalu disitu
menistakanNja, kata mereka sambil
menggeleng-gelengkan kepala: Ajo,
Engkau jang merombak kenisah dan
membangunkannja kembali dalam tiga
hari:
30 Sekarang, selamatkanlah Dirimu
sendiri dan turunlah dari salib.
31 Demikian pula sindiran-sindiran
imam-imam besar dan ahli-ahli taurat.
Seorang berkata kepada seorang: Orang
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lain ditolongNja; menolong Dirinja
sendiri Ia tak sanggup.
32 Kristus, Radja orang Jahudi! Tjobalah
Ia turun dari salib, supaja kita lihat dan
pertjaja. Dan djuga kedua orang jang
disalibkan bersama dengan Jesus turut
mentjertjaiNja.
33 Mulai djam keenam, sampai pada
djam kesembilan seluruh daerah itu
mendjadi gelap.
34 Dan pada djam kesembilan, Jesus
berseru dengan suara njaring: Eloi, Eloi,
lama Sabaktani, artinja: Ja AllahKu, ja
AllahKu, mengapa Engkau meninggalkan
Daku?
35 Mendengar itu berkatalah orangorang jang berdiri disitu: Dengarlah, Ia
memanggil Elias.
36 Lalu seorang pergi mengambil
sepotong bunga karang dan ditjelupnja
dalam tjuka, ditjotjoknja pada sebatang
buluh lalu diberikannja kepada Jesus
supaja Ia minum. Kata mereka itu:
Tunggu dahulu, tjoba kita lihat apakah
Elias datang menurunkanNja.
37 Kemudian Jesus berseru dengan
suara njaring, lalu wafat.

Markus 15.38–44
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tertjariklah tirai kenisah,
terbelah dua dari atas sampai kebawah.
39 Tatkala kepala laskar, jang berdiri
menghadap Jesus, melihat Ia wafat
demikian, iapun berkata: Sesungguhnja
orang ini Putera Allah!
40 Beberapa wanita ada berdiri
memandang dari djauh; diantaranja
Maria Magdalena, Maria ibu Jakobus
Muda dan Josep, dan lagi Salome.
41 Sewaktu Jesus masih di Galilea,
mereka mengikutiNja untuk melajani.
Dan banjak wanita jang lain telah naik
bersama dengan Jesus ke Jerusalem.
42 Sebab sudah hampir sendja, dan hari
itu ialah hari persiapan mendjelang hari
Sabat,
43 maka Josep dari Arimatea, seorang
terkemuka dalam mahkamah agung dan
jang sendiripun menantikan Keradjaan
Allah, pergi kepada Pilatus dan dengan
tabah hati ia meminta tubuh Jesus.
44 Pilatus heran mendengar bahwa
Jesus sudah wafat, maka dipanggilnja
kepala laskar dan bertanja kepadanja,
apakah sudah lama Ia meninggal.
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mengetahui hal itu dari
kepala laskar, ia menjerahkan tubuh
Jesus kepada Josep.
46 Dan Joseppun pergi membeli kain
kapan lalu menurunkan tubuh Jesus.
Lalu dikapaninja dan dibaringkannja
dalam sebuah makam jang terpahat
dalam bukit batu; lalu digolekkan sebuah
batu dimuka pintu makam.
47 Maria Magdalena beserta Maria ibu
Josep hadir, dan mereka melihat tempat
Jesus dibaringkan.
1 Tatkala Hari Sabat sudah
lampau, pergilah Maria Magdalena
dan Maria Jakobus membeli minjak
wangi untuk mengurapi Jesus.
2 Dan pada hari pertama dalam minggu,
waktu dinihari, ketika matahari terbit,
datanglah mereka kemakam.
3 Berkatalah seorang kepada seorang:
Siapakah akan menggolekkan bagi kita
batu itu dari makam?
4 Tetapi setelah ditiliknja betul-betul,
dilihatnja batu itu sudah tergolek. Amat
berat batu itu.
5 Ketika masuk kedalam makam mereka
melihat seorang pemuda berpakaian

16
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putih duduk disebelah kanan. Merekapun
sangat terkedjut.
6 Tetapi pemuda itu berkata kepada
mereka: Djangan takut. Kamu mentjari
Jesus dari Nazaret jang telah disalibkan.
Ia sudah bangkit; Ia tak ada lagi disini.
Lihatlah tempat Ia dibaringkan.
7 Tetapi pergilah, kabarkanlah kepada
murid-muridNja dan kepada Petrus:
bahwa Ia akan mendahului kamu ke
Galilea; disana kamu akan melihat Dia
seperti telah dinjatakanNja kepadamu
dahulu.
8 Merekapun keluar dari makam dan lari
sebab sangat ketakutan dan terkedjut.
Karena terlalu takut mereka tidak
mengatakan sepatah kata kepada
siapapun.
9 Setelah bangkit pada hari pertama
dalam minggu, waktu dinihari itu, Jesus
memperlihatkan Diri pertama-tama
kepada Maria Magdalena. Dari dia ini
Jesus pernah mengusir tudjuh roh
djahat.
10 Diapun pergi mengabarkan kepada
segala orang, jang sudah mengikuti
Jesus dan jang sedang sedih hati dan
menangis.
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11 Namun

101

pada mendengar bahwa
Jesus hidup dan telah menampakkan
Diri kepadanja, mereka tidak pertjaja.
12 Kemudian Jesus memperlihatkan
Diri dalam rupa jang lain kepada dua
orang dari antara mereka jang sedang
bepergian kepedusunan.
13 Setelah kembali mereka
mentjeriterakan hal itu kepada
murid-murid lain, tetapi mereka tidak
pertjaja.
14 Achirnja Ia menampakkan Diri
kepada kesebelas murid ketika mereka
tengah makan. Ia mentjela mereka,
karena kurang pertjaja dan tegar hati,
sebab mereka tidak pertjaja kepada
orang-orang jang telah melihat Dia
sesudah kebangkitanNja.
15 Dan ia bersabda kepada mereka:
Pergilah keseluruh dunia dan
maklumkanlah Indjil kepada segala
machluk.
16 Barang siapa pertjaja dan
dipermandikan, akan selamat,
tetapi jang tidak pertjaja akan kena
hukuman.
17 Adapun mereka jang pertjaja itu
akan disertai mukdjizat-mukdjizat
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seperti: dengan NamaKu mereka akan
mengusir setan-setan, berbitjara dalam
bahasa-bahasa baru,
18 memegang ular-ular, minum ratjun
jang mematikan, namun tidak kena,
mereka meletakkan tangan atas
orang-orang sakit dan mereka akan
sembuh.
19 Dan setelah bersabda demikian,
Tuhan Jesus diangkat kesurga lalu
bersemajam disebelah kanan Allah.
20 Adapun mereka itu pergi kemanamana untuk memaklumkan Indjil,
seraja dibantu oleh Tuhan jang
memperkuat pengadjaran mereka
dengan mukdjizat-mukdjizat.

Lukas
1 Banjak

orang telah berusaha
menjusun riwajat segala peristiwa
jang telah terdjadi diantara kita,
2 sebagaimana diturunkan kepada kita
oleh mereka jang dari semula mendjadi
penjaksi mata dan kemudian pengadjar
Indjil;
3 maka akupun mengambil keputusan
untuk menulisnja setjara teratur bagi
engkau, ja Teofilus jang Mulia, sesudah
kuselidiki dengan teliti semuanja dari
awal-mulanja,
4 agar dapatlah engkau jakin dengan
sepenuhnja akan kepastian segala hal
jang telah diadjarkan kepadamu.
5 Pada masa Herodes mendjabat radja
Judea, hidup disitu seorang imam dari
tjabang Abia jang bernama Zacharias,
dengan isterinja jang keturunan Aaron
dan bernama Elisabet.
6 Keduanja adalah benar dalam
pandangan Allah dan taat tanpa
tjela kepada segala perintah dan
ketentuan-ketentuan Tuhan.

1

Lukas 1.7–14
7 Mereka
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tidak mempunjai anak sebab
Elisabet mandul dan keduanja sudah
landjut umurnja.
8 Tatkala Zacharias menurut giliran
tjabangnja bertugas melakukan upatjara
ibadat dihadapan Tuhan,
9 iapun ditentukan, dengan membuang
undi, sebagaimana lazim diantara para
imam untuk memasuki kenisah Tuhan
dan membakar dupa disitu.
10 Dan sementara persembahan
dupa dilakukan, seluruh rakjat berdiri
sembahjang diluar.
11 Ketika itu seorang Malaekat Tuhan
menampakkan diri kepadanja, sambil
berdiri disebelah kanan altar pedupaan.
12 Melihat dia terkedjutlah Zacharias
dan sangat ketakutan.
13 Tetapi Malaekat itu berkata
kepadanja: Hai Zacharias, djangan
engkau takut. Doamu sudah dikabulkan;
isterimu Elisabet akan melahirkan
bagimu seorang anak laki-laki, jang
harus kau namai Joanes.
14 Engkau akan bersorak kegembiraan,
dan banjak orang akan bersukatjita
karena kelahirannja.

Lukas 1.15–20
15 Ia
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akan mendjadi seorang besar
dalam pandangan Allah; ia tidak akan
minum anggur atau minuman-minuman
keras; ia akan penuh Roh Kudus sedari
rahim ibunja;
16 ia akan membimbing banjak putera
Israel kembali kepada Allah, Tuhan
mereka;
17 ia akan mendahului Tuhan dalam roh
dan kuasa Elias, untuk mengembalikan
semangat para leluhur kepada anakanak mereka, dan memalingkan
orang-orang durhaka kepada keluhuran
hati orang-orang benar, dan dengan
demikian menjiapkan bagi Tuhan suatu
umat jang bertjita-tjita baik.
18 Berkatalah Zacharias kepada
Malaekat: Apakah tandanja supaja aku
tahu? Aku tua dan isteriku sudah landjut
umurnja.
19 Djawab Malaekat kepadanja: Aku ini
Gabriel, jang berdiri dihadirat Allah. Aku
diutus untuk berbitjara kepadamu dan
menjampaikan kabar gembira itu.
20 Tetapi mulai kini engkau mendjadi
kelu dan tidak dapat berkata, hingga hal
itu terdjadi, sebab engkau tidak pertjaja

Lukas 1.21–27
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akan kabarku jang akan terlaksana pada
waktunja.
21 Sementara itu orang banjak menantinantikan Zacharias dan heran mengapa
begitu lama ia tinggal didalam ruangan
kudus.
22 Dan ketika ia keluar, ia tidak
dapat berkata kepada mereka, maka
mengertilah mereka bahwa ia telah
mendapat suatu penglihatan didalam
ruangan kudus itu. Iapun berisjarat
kepada mereka, tetapi tetap kelu.
23 Sehabis minggu tugasnja pulanglah
ia kerumahnja.
24 Kemudian isterinja Elisabet
mengandung, lalu menjendiri lima bulan
lamanja.
25 Berkatalah ia: inilah dibuat Tuhan
bagiku, pada waktu Ia berkenan
menghilangkan keaibanku didepan
orang.
26 Dalam bulan keenam Malaekat
Gabriel disuruh oleh Allah kesuatu kota
di Galilea bernama Nazaret,
27 kepada seorang perawan jang
bertunangan dengan seorang bernama
Josep, dari keluarga David, dan nama
perawan itu Maria.

Lukas 1.28–35
28 Maka
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masuklah Malaekat kepadanja
dan bersabda: Bersukatjitalah, Jang
Dirahmati, Tuhan ada sertamu.
29 Mendengar sabda itu tertjenganglah
ia dan berpikir apakah maksud salam
itu.
30 Tetapi Malaekat berkata kepadanja:
djangan engkau takut, Maria. Allah
berkenan kepadamu:
31 engkau akan mengandung, lalu
melahirkan seorang anak laki-laki, jang
harus kauberi nama Jesus.
32 Besarlah Ia kemudian, dan akan
disebut Putera Allah jang Mahatinggi.
Tuhan, jaitu Allah akan memberiNja
tachta bapanja David; Ia akan mendjadi
radja atas kaum keturunan Jakub untuk
selama-lamanja,
33 dan keradjaanNja takkan
berkesudahan.
34 Berkatalah Maria kepada Malaekat;
bagaimanakah hal itu akan berlaku
sebab aku tidak mengenal seorang
suami.
35 Djawab Malaekat kepadanja: Roh
Kudus akan datang keatasmu, dan
kuasa Allah jang Mahatinggi akan
menaungimu. Sebab itu anak jang akan

Lukas 1.36–43

6

kaulahirkan itu adalah kudus dan akan
disebut Putera Allah.
36 Saudaramu Elisabet pun sedang
mengandung seorang laki-laki pada
umur tuanja, dan dia jang dianggap
mandul kini sudah dalam bulannja jang
keenam;
37 sebab pada Allah tak ada jang
mustahil. Maka berkatalah Maria: Aku ini
hamba Tuhan; djadilah padaku menurut
katamu itu.
38 Sesudah itu lenjaplah Malaekat itu
dari padanja.
39 Pada masa itu berangkatlah Maria dan
pergi tjepat kepegunungan, menudju
sebuah kota didaerah Juda.
40 Ia masuk kedalam rumah Zacharias
dan memberi salam kepada Elisabet.
41 Ketika salam itu terdengar oleh
Elisabet, maka melondjaklah anak
didalam rahimnja dan Elisabet dipenuhi
dengan Roh Kudus.
42 Berserulah ia dengan suara njaring:
Engkaulah jang terberkati diantara
wanita, dan terberkatipun buah
tubuhmu.
43 Dari mana kurnia bagiku bahwa ibu
Tuhanku melawati aku.

Lukas 1.44–53
44 Ketika
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salammu sampai ketelingaku,
maka anak didalam rahimku melondjak
karena kesukaan.
45 Berbahagialah engkau jang telah
pertjaja bahwa akan terlaksana apa jang
telah disampaikan kepadamu dari pada
Tuhan.
46 Lalu Maria berkata: Djiwaku
memuliakan Tuhan
47 dan rohku bersorak kegembiraan
dalam Allah Penjelamatku,
48 karena Ia telah memandang kepada
hambaNja jang rendah; dan mulai kini
segala bangsa menjebut aku bahagia,
49 karena besarlah perbuatan Jang
Mahakuasa bagiku, jang namaNja kudus.
50 KerahimanNja berlaku turuntemurun, bagi semua orang jang
menjeganiNja.
51 Ia sudah mendjalankan kekuatan
tanganNja, mentjerai-beraikan kaum
jang berpikir tjongkak,
52 menurunkan jang berkuasa dari
tachtanja, meninggikan jang hina-dina,
53 melimpahi jang kelaparan dengan
harta, menjuruh orang kaja pergi dengan
tangan hampa.

Lukas 1.54–62
54 Ia
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telah menolong Israel, hambaNja,
karena teringat akan kerahimanNja,
55 sebagaimana telah didjandjikan
kepada nenek mojang, kepada Abraham
dan kaum keturunannja, untuk
selama-lamanja.
56 Kira-kira tiga bulan lamanja Maria
tinggal bersama dengan Elisabet, lalu
pulang kerumahnja.
57 Kemudian sampailah waktunja bagi
Elisabet untuk bersalin, dan dilahirkannja
seorang laki-laki.
58 Setelah para tetangga dan kaum
kerabat mendengar, betapa besarnja
belas kasihan Tuhan terhadap dia,
merekapun turut bersukatjita.
59 Pada hari jang kedelapan orang
datang menjunatkan kanak-kanak itu,
dan mereka bermaksud memberikan dia
nama Zacharias, jaitu nama bapanja.
60 Tetapi ibunja berkata: Djangan, ia
harus dinamai Joanes.
61 Kata mereka kepadanja: Tak ada
diantara kaum keluargamu jang bernama
itu.
62 Lalu mereka bertanja dengan isjarat
kepada bapaknja, nama apa ia mau
diberikan kepada anaknja.

Lukas 1.63–70
63 Dimintanja
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sebuah batu tulis, lalu
ia menulis: Namanja Joanes. Maka
heranlah sekalian orang.
64 Pada ketika itupun terbukalah mulut
Zacharias serta terlepaslah ikatan
lidahnja, dan ia mulai bertutur serta
memudji Allah.
65 Sekalian tetangga itu tertjengang
dan peristiwa itu mendjadi buah tutur
orang sampai diseluruh pegunungan
Judea.
66 Semua orang jang mendengar
hal-hal itu merenung serta berkata:
Mendjadi apakah kanak-kanak ini
kelak? Sesungguhnja tangan Tuhan ada
sertanja.
67 Lalu bapaknja Zacharias dipenuhi
Roh Kudus dan bernubuat, katanja:
68 Terpudjilah Allah, Tuhan Israel,
karena Ia telah melawati umatNja dan
mengadakan penebusan baginja,
69 telah membangkitkan suatu kuasa
penjelamatan bagi kita, didalam keluarga
David, hambaNja,
70 seperti telah dinjatakanNja sedjak
purbakala, dengan lidah para nabiNja
jang kudus,

Lukas 1.71–79
71 untuk
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membebaskan kita dari kuasa
para musuh kita, dan dari tangan semua
pembentji kita.
72 Itulah kerahimanNja kepada nenek
mojang kita, sambil mengingat akan
perdjandjian kudus,
73 akan sumpahNja kepada Abraham
bapak kita,
74 bahwa Ia akan menganugerahi kita,
agar kita dalam kebebasan dari tangan
musuh-musuh,
75 tanpa takut dapat mengabdi
kepadaNja dalam kesutjian dan
kebenaran dihadapanNja seumur hidup.
76 Dan engkau, anak ketjil, akan disebut
nabi Allah jang Mahatinggi, karena
engkau akan mendahului Tuhan untuk
menjediakan djalanNja,
77 untuk memberi kepada umatNja
pengertian akan keselamatan, untuk
pengampunan dosa mereka,
78 berkat belas-kasihan jang mesra dari
Allah kita, jang akan melawati kita dari
tinggi bagaikan surja jang terbit,
79 untuk menjinari orang jang duduk
dalam kegelapan dan bajangan maut,
dan mengarahkan langkah-langkah kita
pada djalan damai.

Lukas 1.80–2.7
80 Adapun
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kanak-kanak itu bertumbuh
dan berkembang rohnja, kemudian
tinggal dipadang gurun sampai pada
waktu ia menjatakan diri kepada kaum
Israel.
1 Pada masa itu Kaisar Agustus
mengeluarkan suatu maklumat,
menjuruh daftarkan seluruh isi dunia.
2 Inilah pendaftaran pertama, jang
dilaksanakan sewaktu Kuirinius
mendjabat wali negeri di Siria.
3 Maka pergilah semua orang kenegeri
asalnja untuk didaftarkan disitu.
4 Demikian pula Josep; sebab ia dari
bangsa dan keluarga David, ia berangkat
dari Nazaret di Galilea, dan naik ke
Judea, kekota David bernama Betlehem,
5 hendak didaftarkan disitu bersama
dengan tunangannja Maria jang sedang
mengandung.
6 Dan ketika mereka ada disitu,
sampailah waktunja untuk bersalin,
7 dan ia melahirkan puteranja jang
sulung. Ia membedungiNja lalu
membaringkanNja dalam sebuah
palungan, sebab dalam rumah
penginapan tak ada tempat bagi mereka.

2

Lukas 2.8–15
8 Didaerah
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sekitar itu ada gembalagembala berkemah dipadang dan sedang
mendjaga kawanan hewannja diwaktu
malam.
9 Tiba-tiba berdirilah didepan mereka
seorang Malaekat Tuhan, dan mereka
diliputi dengan tjahaja kemuliaan Tuhan.
Mereka itu ketakutan amat sangat.
10 Tetapi Malaekat itu berkata
kepada mereka: Djangan takut;
aku menjampaikan kepadamu kabar
kesukaan besar, untuk seluruh kaum.
11 Adapun hari ini dikota David telah
lahir bagimu Penjelamat, jaitu Kristus,
Tuhan.
12 Inilah tandanja bagimu: kamu akan
menemui seorang kanak-kanak terbebat
dengan kain lampin dan terbaring dalam
sebuah palungan.
13 Sekonjong-konjong Malaekat itupun
dikelilingi sepasukan besar balatentara
surga, jang sedang memuliakan Allah,
katanja:
14 Kemuliaan bagi Allah disurga tinggi,
dan damai dibumi bagi umat manusia
tertjinta.
15 Dan setelah semua Malaekat itu
pulang kesurga, berkatalah gembala-

Lukas 2.16–21
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gembala itu seorang kepada seorang:
Marilah kita pergi segera ke Betlehem,
untuk melihat apa jang terdjadi disitu,
seperti jang dikabarkan kepada kita oleh
Tuhan.
16 Merekapun berangkat dengan tjepat,
lalu mereka menemui Maria dan Josep
beserta Kanak-kanak itu jang terbaring
dalam palungan.
17 Melihat itu mengertilah mereka apa
jang dinjatakan kepadanja tentang
Kanak-kanak itu.
18 Dan semua orang jang
mendengarkan, amat sangat heran akan
segala hal-ichwal jang ditjeriterakan oleh
gembala-gembala.
19 Tetapi Maria menjimpan serta
merenungkan segala peristiwa itu dalam
hatinja.
20 Lalu gembala-gembala itu pulang
sambil memudji dan memuliakan Allah
karena segala sesuatu jang dilihat dan
didengarnja: semuanja tepat seperti
sudah dikabarkan kepadanja.
21 Sesudah genaplah delapan hari
untuk disunatkan, Ia diberi nama Jesus,
sebagaimana Ia dinamai oleh Malaekat
sebelum dikandung ibuNja.

Lukas 2.22–28
22 Dan

14

setelah sampai waktu pentahiran
menurut hukum Moses, mereka
membawa Dia ke Jerusalem untuk
dipersembahkan kepada Tuhan,
23 seperti tersurat dalam hukum Tuhan,
bahwa segala anak laki-laki sulung harus
dikuduskan bagi Tuhan,
24 lagi pula untuk mempersembahkan
kurban jang diwadjibkan dalam hukum
Tuhan, jaitu sepasang burung tekukur
atau anak merpati.
25 Dan ada di Jerusalem seorang
bernama Simeon. Dia seorang benar dan
saleh, serta menantikan Penghibur kaum
Israel, dan Roh Kudus tinggal diatasnja.
26 Telah dinjatakan kepadanja oleh Roh
Kudus, bahwa ia tidak akan meninggal
sebelum dilihatnja Jang-Diurapi dari
Tuhan.
27 Atas dorongan Roh Kudus iapun
datang kekenisah dan ketika Jesus,
Kanak-kanak itu dibawa masuk oleh
ibu-bapaNja, untuk melaksanakan jang
diwadjibkan hukum taurat itu padaNja,
28 ia menerima Kanak-kanak dan
sambil menatangNja dalam tangan ia
memuliakan Tuhan katanja:

Lukas 2.29–37
29 Sekarang,
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Tuhan, suruhlah hambaMu
berpulang, dengan damai, menurut
sabdaMu,
30 sebab mataku telah melihat
keselamatanMu,
31 jang sudah Kausediakan dihadapan
segala bangsa,
32 tjahaja pernjataan bagi kaum kafir,
dan kemuliaan bagi umatMu, Israel.
33 Adapun bapa dan ibunja amat heran
akan segala hal jang dinjatakan tentang
Dia.
34 Dan Simeon memberkati mereka
serta berkata kepada ibu kanak-kanak:
Anak ini ditentukan untuk kedjatuhan
dan kebangkitan banjak orang Israel,
dan mendjadi suatu tanda jang
menimbulkan pertentangan,
35 supaja pikiran hati banjak orang akan
kentara; dan djiwamu sendiri djuga akan
ditembus suatu pedang.
36 Lagi pula ada disitu seorang nabiwanita namanja Ana, puteri Fanuel
dari suku-bangsa Asar, dan jang
sudah landjut umurnja. Sesudah masa
perawannja, ia bersuami tudjuh tahun
37 dan sekarang ia djanda dan berumur
delapan puluh empat tahun. Tak pernah

Lukas 2.38–43
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ditinggalkannja kenisah dan siang
malam ia mengabdi kepada Tuhan
dengan berpuasa dan berdoa.
38 Ketika itu iapun datang, dan
memuliakan Tuhan serta berbitjara
tentang Kanak-kanak itu kepada sekalian
orang jang mengharapkan penebusan
Jerusalem.
39 Dan setelah terlaksana segala
kewadjiban menurut perintah
Tuhan, merekapun pulang ketempat
kediamannja ialah kota Nazaret di
Galilea.
40 Dan Kanak-kanak itu bertambah
besar perawakanNja dan berkembanglah
budiNja penuh hikmat, dan tjinta-kasih
Allah menaungiNja.
41 Tiap-tiap tahun ibu-bapaNja biasa
pergi ke Jerusalem untuk merajakan
Paska.
42 Tatkala Jesus berusia duabelas tahun,
merekapun naik pula kesana, menurut
adat perajaan.
43 Dan setelah selesai perajaan itu,
mereka pulang kerumah, tetapi Jesus,
Kanak-kanak itu, tinggal di Jerusalem
tidak setahu ibu-bapaNja.

Lukas 2.44–50
44 Pada
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sangka mereka, Ia ada diantara
kawan-kawan seperdjalanan, maka
merekapun berdjalan sampai sehari
lamanja, lalu mentjari Dia diantara
sanak-saudara dan kenalan-kenalan.
45 Tetapi sebab tidak bertemu,
kembalilah mereka ke Jerusalem, sambil
mentjari-tjariNja.
46 Kemudian, pada hari ketiga, mereka
menemuiNja, dalam kenisah, sedang
duduk ditengah para pengadjar sambil
mendengarkan dan bersoal kepada
mereka.
47 Semua orang jang mendengarNja
sangat keheranan atas akal-budiNja dan
segala djawabanNja.
48 Melihat itu amat terharulah ibubapaNja dan berkatalah ibu kepadaNja:
Hai anak, mengapa engkau menjusahkan
kami begitu? BapaMu dan aku mentjari
Engkau dengan gelisah.
49 Ia mendjawab: Apa sebab kamu
mentjari Aku? Tidakkah kamu tahu,
bahwa Aku harus ada didalam rumah
BapaKu?
50 Tetapi mereka tidak mengerti akan
maksud perkataanNja itu.

Lukas 2.51–3.5
51 Lalu
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Ia mengikuti mereka ke Nazaret;
dan Ia patuh kepada mereka. Adapun
Maria menjimpan dengan tjermat segala
perkara itu dalam hatinja.
52 Dan Jesus bertambah besar dan
berkembanglah akal-budiNja; lagi pula
makin lama makin lebih mendjadi
kesukaan bagi Allah dan manusia.
1 Dalam tahun kelimabelas
pemerintahan Kaisar Tiberius,
tatkala Ponsius Pilatus wali negeri Judea,
Herodes radja Galilea, saudaranja Pilipus
radja Iturea dan wilajah Trachonitis,
Lisanias radja Abilena,
2 pada masa Anas dan Kaifas mendjabat
Imam-Agung, turunlah firman Allah
kepada Joanes, anak Zacharias, jang
sedang ada dipadang gurun.
3 Iapun mengelilingi seluruh daerah
Jordan, sambil memaklumkan
permandian tobat untuk pengampunan
dosa,
4 seperti tersurat dalam nubuat Nabi
Isaias: Suara seorang jang berseru
dipadang gurun: Sediakanlah djalan
Tuhan, luruskanlah lorong-lorongNja;
5 tiap-tiap djurang harus ditimbuni,
tiap-tiap gunung atau bukit direndahkan,

3

Lukas 3.6–11
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jang berliku-liku harus diluruskan, jang
berlekak-lekuk diratakan,
6 dan segala manusia akan melihat
keselamatan jang datang dari Tuhan.
7 Berkatalah ia kepada orang banjak
jang datang hendak dipermandikan
olehnja: Wahai bangsa biludak, siapakah
jang telah menjatakan kepadamu,
bahwa kamu akan luput dari murka jang
akan tiba?
8 Oleh sebab itu hasilkanlah buah-buah
tobat jang wadjar. Djanganlah kamu
katakan: Abraham adalah bapa kita.
Karena aku berkata kepadamu, bahwa
Allah berkuasa menerbitkan anak-anak
bagi Abraham dari batu-batu ini djuga.
9 Kapak sudah terletak pada akar
pohon-pohon kaju: setiap pohon jang
tidak menghasilkan buah-buah jang baik
akan ditebang dan ditjampak kedalam
api.
10 Bertanjalah orang banjak kepadanja:
Apakah jang harus kami buat?
11 Ia mendjawab serta berkata: Siapa
mempunjai dua helai badju, hendaklah
ia membagikan kepada jang tidak punja.
Dan barang siapa mempunjai makanan
hendaklah ia berbuat demikian pula.

Lukas 3.12–17
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ada djuga orang-orang
pemungut bea jang datang hendak
dipermandikan. Kata mereka kepadanja:
Guru, apakah jang harus kami buat?
13 Katanja kepada mereka: Djangan
kamu menuntut lebih banjak dari pada
jang ditentukan.
14 Dan djuga pradjurit-pradjurit datang
serta bertanja: Tetapi kami ini, apa
jang harus kami buat? Djawabnja:
Djangan kamu memeras orang; djangan
mendakwa palsu dan senanglah dengan
gadjimu.
15 Dan sebab rakjat masih ragu-ragu
serta bertanja dalam hatinja tentang
Joanes, apakah gerangan dialah Kristus,
16 maka ia mendjawab serta berkata
kepada semua orang itu: Aku ini
mempermandikan kamu dengan air,
tetapi akan tiba jang lebih berkuasa dari
aku; dan membuka tali kasutNjapun aku
tak lajak. Dialah akan mempermandikan
kamu dalam Roh dan api.
17 Ia sudah memegang njiruNja, dan
akan membersihkan tempat-irikNja;
gandum akan dikumpulkanNja dalam
gudang, tetapi sekam akan dibakarNja
dalam api jang tak terpadamkan.

Lukas 3.18–25
18 Demikian
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dan dengan banjak djenis
pengadjaran lagi dimaklumkannja Kabar
gembira kepada rakjat.
19 Tetapi Joanes telah menegur
Herodes, radja itu, karena hal Herodias,
isteri saudaranja dan tentang segala
kedjahatan jang telah dilakukannja;
20 dan segala hal itu ditambahinja
dengan memasukkan Joanes kedalam
pendjara.
21 Pada masa sekalian orang
dipermandikan, dan setelah Jesuspun
dipermandikan, dan ketika Ia sedang
berdoa, maka langitpun terbuka
22 dan Roh Kudus dalam bentuk
burung merpati turun keatasNja; dan
kedengaran dari langit Suara jang
berfirman: Engkaulah PuteraKu jang
tertjinta, kepadaMu Aku berkenan.
23 Tatkala Jesus mulai mengadjar Ia
berumur kira-kira tigapuluh tahun.
Adapun orang-orang memandang Dia
sebagai putera Josep, putera Eli,
24 putera Matat, putera Levi, putera
Melki, putera Janai, putera Josep,
25 putera Matatias, putera Amos, putera
Nahun, putera Esli, putera Nagai,

Lukas 3.26–38
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Maat, putera Matatias, putera
Semein, putera Josech, putera Joda,
27 putera Joanam, putera Resa, putera
Zorobabel, putera Salatiel, putera Neri,
28 putera Melki, putera Adi, putera
Kosam, putera Elmadam, putera Er,
29 putera Jesus, putera Eliezer, putera
Jorim, putera Matat, putera Levi,
30 putera Simeon, putera Juda, putera
Josep, putera Jonam, putera Eliakim,
31 putera Melea, putera Mena, putera
Matata, putera Natam, putera David,
32 putera Jese, putera Obed, putera
Booz, putera Sala, putera Naason,
33 putera Abinadab, putera Admin,
putera Arni, putera Esron, putera Fares,
putera Juda,
34 putera Jakub, putera Isaak, putera
Abraham, putera Tara, putera Nachor,
35 putera Serug, putera Ragau, putera
Falek, putera Eber, putera Sala,
36 putera Kainam, putera Arfaksad,
putera Sem, putera Noe, putera Lamech,
37 putera Matusala, putera Enoch,
putera Jaret, putera Maleleel, putera
Kainam,
38 putera Enos, putera Set, putera
Adam, putera Allah.

Lukas 4.1–8
1 Penuh
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dengan Roh Kudus
kembalilah Jesus dari Jordan, dan Ia
dihantar oleh Roh kepadang gurun.
2 Disitu Ia tinggal empatpuluh hari
lamanja sambil digodai oleh setan.
Adapun selama waktu itu Ia tidak makan
apa-apa, dan sesudahnja Iapun merasa
lapar.
3 Maka berkatalah setan kepadaNja:
Djikalau Engkau Putera Allah, suruhlah
batu-batu ini djadi roti.
4 Tetapi Jesus mendjawab: Bukan
dengan roti sadja manusia hidup.
5 Lalu setan mengangkat Dia keatas
suatu tempat tinggi dan dalam sekedjap
mata ia menundjukkan kepadaNja
segala keradjaan dunia,
6 serta berkata: Segala kekuasaan dan
kemuliaan itu akan kuberikan kepadaMu,
sebab sudah diserahkan kepadaku; aku
memberikannja kepada siapa sadja jang
kukehendaki.
7 Djikalau engkau sudjud menjembah
aku, semua itu mendjadi milikMu.
8 Jesus mendjawab serta bersabda:
ada tersurat: engkau harus menjembah
Tuhan Allahmu dan berbakti hanja
kepada Dia.

4

Lukas 4.9–16
9 Sesudah
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itu setan membawa Jesus
ke Jerusalem dan menempatkanNja
diatas bubungan kenisah, dan berkata
kepadaNja: Djikalau Engkau Putera
Allah, djatuhkanlah DiriMu kebawah;
10 karena ada tersurat: Ia akan
mengutus MalaekatNja bagimu supaja ia
mendjagai Engkau:
11 mereka akan menatangMu supaja
djangan kakiMu terantuk pada suatu
batu.
12 Jesus mendjawab pula: Ada sabda
Allah bunjinja: Djangan engkau
mentjobai Tuhan Allahmu.
13 Dan setelah menghentikan segala
penggodaan, setanpun meninggalkan
Jesus, sampai pada suatu masa jang
tertentu.
14 Dalam kuasa Roh Jesuspun kembali
ke Galilea, dan namaNja mendjadi
masjhur diseluruh daerah itu.
15 Ia mengadjar orang dalam sinagogasinagoga mereka, dan dipudji oleh
segala orang.
16 Ia datang djuga di Nazaret, tempat
Ia diasuh, dan menurut kebiasaanNja
pada hari Sabat Ia masuk sinagoga. Ia
bangkit hendak membatja,

Lukas 4.17–23
17 dan

25

orang mengundjukkan kepadaNja
kitab Nabi Isaias. Serta membuka kitab
itu, mataNja terdjumpa dengan ajat-ajat
berikut:
18 Roh Tuhan ada diatasKu, karena
Aku diurapiNja. Aku diutusNja untuk
menjampaikan kabar gembira kepada
orang miskin,
19 memberitakan kepada orang
tawanan, bahwa mereka dibebaskan,
kepada orang buta, bahwa mereka akan
melihat, untuk menjelamatkan orang
jang ditindas, untuk memaklumkan
tahun-rahmat Tuhan.
20 Setelah itu Ia menggulung kitab itu
pula, memulangkannja kepada pegawai,
lalu duduk. Dan mata sekalian orang
dalam sinagoga mengarah kepadaNja.
21 Iapun mulai mengadjar mereka
kataNja: Hari ini telah ditepati sabda
Alkitab jang baru kamu dengar itu.
22 Dan semua orang itu menjetudjui
dan heran akan hikmat kata jang keluar
dari mulutNja. Kata mereka: Bukankah
Dia ini anak Josep?
23 Maka bersabdalah Ia kepada mereka:
Tentu kamu hendak mengatakan
kepadaKu ibarat ini: Hai tabib,

Lukas 4.24–29
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sembuhkanlah dirimu sendiri; segala
jang kami dengar telah terdjadi di
Kafarnaum, hendaklah Kaukerdjakan
dalam kota asalMu djuga!
24 Tetapi Ia mendjawab: sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Tak ada nabi
jang dihormati dalam negerinja sendiri.
25 Dengan sebenar-benarnja Aku
bersabda kepadamu: Dizaman Elias,
tatkala langit tertutup tiga tahun dan
enam bulan lamanja, dan terdjadi
bentjana kelaparan jang hebat, terdapat
banjak wanita djanda ditanah Israel,
26 tetapi Elias tidak diutus kepada satu
dari mereka, melainkan kepada wanita
djanda di Sarepta dalam daerah Sidon.
27 Dan dizaman Eliseus terdapat banjak
orang berkusta diantara kaum Israel;
tetapi tak seorangpun dari mereka jang
dibersihkan, melainkan Naaman orang
Siria itu.
28 Mendengar itu, maka semua orang
dalam sinagoga itu berang sekali.
29 Mereka bangun dan mengusir Jesus
keluar kota sampai kepinggir djurang,
tempat kota mereka berdiri, hendak
mentjampakkanNja kebawah.

Lukas 4.30–36
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Jesus berdjalan liwat
ditengah-tengah mereka, lalu pergi.
31 Lalu Ia turun ke Kafarnaum, suatu
kota di Galilea, dan disanapun Ia
mengadjar pada segala hari Sabat.
32 Semua orang mengagumi
pengadjaranNja, sebab segala
perkataanNja penuh kekuasaan.
33 Dan ada disinagoga mereka seorang
kerasukan roh djahat. Dia berseru
dengan suara keras:
34 Hai Jesus dari Nazaret. Apakah
urusanMu dengan kami? Adakah Engkau
datang membinasakan kami? Saja tahu
siapa Engkau itu. Engkaulah Jang Kudus
dari Allah.
35 Tetapi Jesus menghardik dia
serta berkata: Diamlah engkau dan
keluarlah dari dia. Lalu roh djahat itu
mengempaskan dia ketengah-tengah
orang, lalu keluar dari padanja dengan
tidak menjakitinja.
36 Maka semua orang tertjengangtjengang dan berkata seorang kepada
seorang: Apakah ini? Dengan penuh
kewibawaan dan kekuasaan Ia memberi
perintah kepada roh djahat, dan ia
keluar.

Lukas 4.37–42
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masjhurlah namaNja sampai
kesegala daerah itu.
38 Setelah keluar dari Sinagoga, Jesus
pergi kerumah Simon. Adapun mak
mentua Simon sedang sakit demam
amat pajah. Dan mereka minta kepada
Jesus supaja Ia menolong dia.
39 Lalu Iapun berdiri disampingnja dan
memberi perintah kepada demam, maka
demam itu lenjap dari padanja. Dan
segera ia bangun lalu melajani mereka.
40 Pada sendja hari semua orang datang
membawa kepadaNja orang-orang jang
menderita pelbagai penjakit, dan sambil
meletakkan tanganNja atas masingmasing mereka itu Ia menjembuhkan
mereka djuga.
41 Dari banjak orang keluarlah setan
sambil berteriak: Engkaulah Putera
Allah. Tetapi Ia melarang mereka
berkata, sebab mereka tahu bahwa
Dialah Mesias itu.
42 Ketika hari mulai siang Ia keluar
pula dan pergi kesuatu tempat sunji.
Tetapi orang banjak pergi mentjariNja,
dan setelah bertemu, mereka hendak
menahanNja, supaja Ia djangan
meninggalkan mereka.

Lukas 4.43–5.5
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Ia berkata kepada mereka:
Dikota-kota jang lain djuga Aku harus
memaklumkan Kabar gembira Keradjaan
Allah, karena untuk itupun Aku diutus.
44 Lalu Ia pergi mengadjar dalam segala
Sinagoga orang-orang Jahudi.
1 Pada suatu hari, ketika Jesus berdiri
dipantai tasik Genesaret, ramailah
orang berdesak-desakan kelilingNja
untuk mendengarkan sabda Allah.
2 DilihatNja dua perahu ditepi pantai,
sedang nelajan-nelajan telah turun
dan asjik membersihkan pukat-pukat
mereka.
3 Iapun naik keatas satu dari dua
perahu itu ialah kepunjaan Simon, dan
menjuruh dia bertolak sedikit djauh dari
pantai. Lalu duduklah Ia dan mengadjar
orang dari atas perahu itu.
4 Dan setelah selesai mengadjar,
berkatalah Ia kepada Simon: Bertolaklah
ketempat jang dalam dan labuhkan
pukatmu untuk menangkap.
5 Simon mendjawab: Ja Guru, semalammalaman sudah kami pajah bekerdja,
dan tak seekorpun kami tangkap; tetapi
atas perintahMu saja akan melabuhkan
pukat djuga.

5
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melabuhkan pukat dan
menangkap ikan begitu banjak, sehingga
pukat mulai kojak.
7 Lalu mereka melambai kepada
kawan-kawan dalam perahu jang lain
itu, supaja mereka datang membantu.
Dan setelah sampai, mereka muat kedua
perahu hingga hampir tenggelam.
8 Melihat itu sudjudlah Simon Petrus
pada kaki Jesus serta berkata: Tuan,
djauhilah aku, sebab aku ini orang
berdosa.
9 Ia dan semua orang jang ada sertanja
terlalu tertjengang atas penangkapan
ikan jang diperolehnja.
10 Diantara mereka djuga Jakobus dan
Joanes kedua anak Zebedeus itu, rekan
sekerdja dari Simon. Berkatalah Jesus
kepada Simon: Djangan takut. Mulai
sekarang engkau mendjadi pemukat
manusia.
11 Dan setelah mereka menghela
perahu-perahu kedarat, merekapun
meninggalkan semuanja dan mengikuti
Jesus.
12 Tatkala Jesus ada dalam sebuah kota,
didapatiNja disitu seorang jang penuh
kusta seluruh badannja. Baru sadja
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ia melihat Jesus, iapun sudjud pada
kakiNja serta memohon: Tuan, djika
Tuan mau, Tuan dapat membersihkan
saja.
13 Lalu Jesus mengulurkan tanganNja
dan sambil menjentuh dia Ia berkata:
Aku mau; bersihlah engkau. Dan pada
saat itu djuga lenjaplah kusta dari
padanja.
14 Lalu Jesus berpesan kepadanja,
supaja djangan ia mentjeriterakan
peristiwa itu kepada siapapun djuga;
melainkan, demikian kataNja, pergilah
memperlihatkan dirimu kepada
imam, dan persembahkanlah untuk
pembersihanmu apa jang diwadjibkan
oleh Moses, sebagai bukti bagi mereka.
15 Tetapi lebih keras lagi ia masjhurkan
nama Jesus, dan ramai sekali
orang berkerumun kelilingNja untuk
mendengarkan pengadjaranNja dan
untuk disembuhkan dari segala djenis
penjakit.
16 Tetapi Ia mengasingkan diri ketempat
jang sunji hendak bersembahjang disitu.
17 Pada suatu hari, ketika Jesus
sedang mengadjar, ada djuga beberapa
orang parisi dan ahli taurat duduk
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disitu. Mereka datang dari seluruh
wilajah Galilea dan Judea, dan djuga
dari Jerusalem. Dan kuasa Tuhan
mendorongNja untuk menjembuhkan
orang.
18 Ketika itu datanglah beberapa orang
sedang mengusung seorang lumpuh
diatas pembaringan.
19 Mereka itu tjoba membawa dia masuk
sampai kedepan Jesus, tetapi tidak
dapat sebab orang-orang terlalu banjak.
Sebab itu naiklah mereka keatas atap
rumah dan menurunkan orang lumpuh
itu diatas pembaringannja melalui atap
djubin sampai ketengah-tengah didepan
Jesus.
20 Melihat kepertjajaan mereka,
bersabdalah Jesus kepada orang itu: Hai
sahabat, dosamu sudah diampuni.
21 Tetapi orang-orang parisi dan ahli-ahli
taurat itu bertanja dalam hati: Siapa
Dia ini jang menghodjat Allah? Siapa
berkuasa mengampuni dosa, ketjuali
Allah sendiri?
22 Tetapi Jesus mengetahui pikiran
mereka lalu bersabda kepada mereka:
Apakah jang kamu pikirkan dalam
hatimu?

Lukas 5.23–28
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lebih mudah mengatakan:
dosamu sudah diampuni, atau
mengatakan: bangunlah dan
berdjalanlah?
24 Tetapi supaja kamu tahu, bahwa
Putera manusia berkuasa mengampuni
dosa diatas bumi, kini Ia berkata
kepada orang lumpuh itu: Aku bersabda
kepadamu: Bangunlah, angkatlah
pembaringanmu dan pulanglah
kerumahmu!
25 Maka segera Iapun bangun
didepan mata mereka, dan mengangkat
pembaringannja, lalu pulang kerumahnja
sambil memuliakan Allah.
26 Maka sekalian orang tertjengang
serta memudji Allah. Mereka semua
merasa amat takut, dan berkata: Hari ini
kami telah menjaksikan peristiwa jang
adjaib.
27 Setelah itu Iapun keluar, dan
dilihatNja seorang pemungut bea
bernama Levi sedang duduk dipabean.
Jesus berkata kepadanja: Ikutlah Aku.
28 Orang itupun bangun dan
meninggalkan semuanja, lalu mengikuti
Jesus.

Lukas 5.29–34
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kemudian oleh Levi diadakan
dalam rumahnja suatu perdjamuan
besar bagi Jesus, dan banjak sekali
orang-orang pemungut bea serta
orang-orang lain turut santap bersama
dengan mereka.
30 Orang-orang parisi dan ahli-ahli
taurat bersungut-sungut serta berkata
kepada murid-murid Jesus: Mengapa
kamu makan dan minum bersama
dengan kaum pemungut bea dan
orang-orang berdosa?
31 Jesuspun mendjawab serta bersabda
kepada mereka: Bukanlah orang sehat
jang memerlukan tabib, melainkan jang
sakit.
32 Aku datang bukan untuk memanggil
orang-orang jang benar, melainkan
orang-orang berdosa, supaja mereka
bertobat.
33 Kata mereka kepadaNja pula: Muridmurid Joanes sering kali berpuasa dan
berdoa, dan demikian djuga murid-murid
parisi, tetapi murid-muridMu makan dan
minum sadja.
34 Jesuspun mendjawab serta bersabda
kepada mereka: Patutkah pada pesta
nikah sahabat-sahabat mempelai disuruh

Lukas 5.35–6.1
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berpuasa, selama mempelai masih ada
dengan mereka?
35 Tetapi akan datang waktunja
mempelai diambil dari pada mereka dan
pada masa itu mereka akan berpuasa.
36 Ia mengutjapkan lagi ibarat ini: Tiada
orang menjobek setjarik dari pakaian
baru, untuk ditempelkan pada pakaian
lama. Kalau begitu maka pakaian baru
itu akan kojak, apalagi kain tampal jang
terambil dari pakaian baru itu tidak
tjotjok dengan jang lama.
37 Orangpun tidak mengisi anggur baru
kedalam kerbat-kerbat lama. Kalau
begitu maka anggur baru itu akan
meretaskan kerbat-kerbat dan anggur
akan tumpah dan kerbat-kerbatpun
binasa.
38 Djangan begitu, melainkan anggur
baru harus diisi kedalam kerbat-kerbat
jang baru.
39 Dan tak seorangpun jang telah
minum anggur lama ingin minum anggur
baru; ia akan berkata: Jang lama itu
lebih baik!
1 Pada suatu hari Sabat Jesus
berdjalan melalui ladang-ladang
gandum, dan murid-murid memetik
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majang gandum, digisarnja dalam
tangan, lalu dimakannja.
2 Beberapa orang parisi bertanja kepada
mereka: Mengapa kamu melakukan apa
jang tak halal pada hari Sabat?
3 Jesus mendjawab serta bersabda
kepada mereka: Belum pernahkah kamu
batja apa jang dilakukan oleh David
ketika ia beserta para pengiringnja
lapar?
4 Bahwa ia masuk rumah Allah dan
mengambil roti persembahan, lalu
makan dan kemudian memberi makan
djuga kepada para pengiringnja,
walaupun terlarang dimakan ketjuali
oleh imam-imam sadja?
5 Dan bersabdalah Ia lagi: Putera
manusia adalah penguasa atas Sabat
djuga.
6 Pada suatu hari Sabat lain Jesus
masuk kesinagoga lalu mengadjar
Ada disitu seorang jang mati tangan
kanannja.
7 Ahli-ahli taurat dan orang-orang parisi
mengintai Jesus, kalau-kalau Ia akan
menjembuhkan orang itu pada hari
Sabat, supaja mempunjai suatu alasan
untuk mendakwaNja.

Lukas 6.8–14
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Jesus mengetahui pikiran
mereka itu, maka bersabda kepada
orang mati tangannja itu: Bangunlah,
dan marilah ketengah. Orang itupun
bangun dan berdiri tegak.
9 Bersabdalah Jesus kepada mereka:
Aku bertanja kepadamu, halalkah pada
hari Sabat berbuat baik atau berbuat
djahat? Menjelamatkan njawa orang
atau membinasakannja?
10 Sambil memandang keliling kepada
mereka sekalian, bersabdalah Ia kepada
orang sakit itu: Ulurkanlah tanganmu!
Diapun mengulurkannja, lalu sembuhlah
tangan itu.
11 Tetapi mereka itu marah sekali, lalu
berunding bagaimana dapat bertindak
terhadap Jesus.
12 Pada masa itu Jesus naik keatas
gunung untuk berdoa: semalammalaman Ia berdoa kepada Allah.
13 Dan ketika hari mulai siang Ia
memanggil murid-muridNja, dan
memilih dari antara mereka itu duabelas
orang jang dinamakanNja rasul,
14 jaitu: Simon, jang diberi nama
Petrus; Andreas saudara Simon, Jakobus
dan Joanes, Pilipus dan Bartolomeus,
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dan Tomas, Jakobus anak
Alfeus dan Simon jang disebut Penggiat,
16 Judas anak Jakobus dan Judas
Iskariot, jang mendjadi pengchianat.
17 Ia turun bersama dengan mereka
dan berhenti pada suatu dataran. Banjak
murid ada berkumpul disitu dan djuga
orang-orang lain, besar djumlahnja.
Mereka datang dari seluruh tanah
Jahudi, dari Jerusalem, dan dari daerah
pantai Tirus dan Sidon.
18 Mereka datang untuk mendengarkan
pengadjaranNja dan untuk disembuhkan
olehNja dari segala djenis penjakit. Dan
lagi orang-orang jang dianiaja oleh roh
djahat disembuhkanNja.
19 Semua orang tjoba menjentuhNja,
karena suatu kuasa keluar dari padaNja
jang menjembuhkan sekalian orang.
20 Iapun mengangkat mata dan sambil
memandangi para muridNja bersabdalah
Ia: Berbahagialah kamu, kaum miskin,
sebab kamu memiliki Keradjaan Allah;
21 Berbahagialah kamu jang kini
lapar, sebab kamu akan dikenjangkan;
berbahagialah kamu jang sekarang
menangis, sebab kamu akan tertawa;

Lukas 6.22–27
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kamu, apabila karena
Putera manusia orang membentji kamu,
mengutjilkan kamu dari sinagoga dan
mentjertja kamu, dan membuang nama
kamu sebagai sesuatu jang djahat.
23 Bahkan bersukatjitalah dan
bersoraklah pada hari itu, sebab
besarlah gandjaranmu dalam surga.
Karena demikianlah leluhur mereka telah
memperlakukan para nabi. Akan tetapi:
24 Bertjelakalah kamu, hai orang
kaja, sebab kamu sudah menerima
hiburanmu;
25 bertjelakalah kamu, jang sekarang
kenjang, sebab kamu akan kelaparan;
bertjelakalah kamu jang sekarang
tertawa, sebab kamu akan berduka dan
menangis;
26 bertjelakalah kamu, kalau kamu
dipudji orang, sebab demikianlah
perlakuan leluhur mereka terhadap
nabi-nabi palsu.
27 Tetapi kepada kamu sekalian jang kini
mendengarkan, Aku bersabda: Tjintailah
segala musuhmu dan berbuat baik
kepada semua orang jang membentji
kamu;

Lukas 6.28–34
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berkat bagi orang jang
menjumpahi kamu, dan doakanlah orang
jang memfitnahkan kamu.
29 Kalau orang menampari pipimu
sebelah, palingkan kepadanja jang
sebelah pula. Kalau seseorang
mengambil badju-luarmu, djangan
kauhalangi dia mengambil badjudalammu djuga;
30 berilah tiap-tiap orang apa jang
dimintanja kepadamu, dan milik jang
telah diambil seseorang djangan kamu
menuntut kembali.
31 Sebagaimana kamu kehendaki orang
memperlakukan kamu, demikianpun
hendaklah kamu memperlakukan
mereka.
32 Kalau kamu mentjintai orang jang
mentjintai kamu, balasan apakah patut
kamu dapat? Karena orang-orang
berdosapun berbuat demikian.
33 Dan kalau kamu berbuat baik kepada
orang-orang jang berbuat baik kepada
kamu, balasan apakah patut kamu
dapat? Orang-orang berdosapun berbuat
begitu.
34 Dan kalau kamu memindjamkan
apa-apa kepada orang dengan harapan
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akan menerima kembali dari mereka,
balasan apa patut kamu dapat? Sebab
orang berdosapun memindjamkan
kepada orang berdosa, supaja mereka
menerima kembali sama banjak.
35 Tetapi hendaklah kamu mengasihi
segala musuhmu, dan berbuatlah
baik kepada segala orang, lagi pula
pindjamkanlah tanpa mengharapkan
sesuatu kembali. Kalau demikian, maka
gandjaran bagimu mendjadi limpah dan
kamu mendjadi anak-anak dari Jang
Mahatinggi, jang murah hati djuga bagi
orang jang tak tahu sjukur dan bagi jang
djahat.
36 Hendaklah kamu berbelas kasihan
sebagaimana Bapamu berbelas kasihan.
37 Djanganlah kamu mempersalahkan
orang, maka kamupun tidak
dipersalahkan. Djangan kamu
menghukum orang, maka kamupun
tidak akan dihukum. Ampunilah, maka
kamu akan diampuni;
38 berilah, maka kamupun akan
menerima; suatu takaran jang tepat,
terkempa, terguntjang dan meluap
akan ditumpahkan dipangkuanmu.

Lukas 6.39–43
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Ukuran jang kamu pergunakan akan
dipergunakan bagi kamu djuga.
39 Dan Jesus mengutjap lagi ibaratibarat ini: Dapatkah seorang buta
membimbing seorang buta lain?
Bukankah kedua-duanja akan terperosok
kedalam lubang?
40 Seorang murid tidak melebihi
gurunja, tetapi kalau ia tamat
peladjarannja ia akan menjamai
gurunja.
41 Mengapa engkau melihat selumbar
kaju dalam mata saudaramu, sedangkan
tiang dalam matamu sendiri tidak
kaulihat?
42 Atau bagaimana boleh engkau
berkata kepada saudaramu: Hai
saudara, biarlah saja keluarkan
selumbar itu dari matamu, pada hal
tiang dalam matamu sendiri tidak
kau indahkan? Wahai kamu orang
munafik, keluarkanlah dahulu tiang itu
dari matamu sendiri, dan sesudah itu
barulah matamu tjukup terang untuk
mengeluarkan selumbar itu dari mata
saudaramu.
43 Tak dapat pohon jang baik
menghasilkan buah-buah jang
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buruk; tak dapat pohon jang buruk
menghasilkan buah-buah jang baik,
44 sebab tiap-tiap pohon dikenal pada
buahnja. Orang tidak memetik buah ara
dari pokok duri-duri, ataupun menuai
buah anggur dari semak duri.
45 Orang jang baik mengeluarkan
barang jang baik dari perbendaharaan
hatinja jang baik; tetapi orang jang
djahat mengeluarkan barang jang djahat
dari perbendaharaan hatinja jang djahat;
karena mulut bertutur dari luapan hati.
46 Mengapa kamu menamakan Aku
tuan, padahal kamu tidak melakukan
apa jang Kuadjarkan?
47 Barang siapa datang kepadaKu
dan mendengarkan adjaranKu serta
melakukannja: Aku akan menjatakan
kepadamu dengan siapa dia patut
disamakan.
48 Dia itu seumpama orang jang untuk
membangun sebuah rumah menggali
dalam-dalam dan meletakkan alas
rumahnja diatas wadas. Kemudian
kalau air bah naik dan bandjir melanda,
rumah itu tidak diguntjangkannja sebab
bangunannja kukuh.

Lukas 6.49–7.5
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tetapi barang siapa
mendengarkan adjaranKu dan tidak
melakukannja, dia itu seumpama orang
jang membangunkan rumahnja diatas
tanah tanpa meletakkan alas: kemudian
rumah itu dilanda oleh bandjir dan
segera roboh; dan dahsjatlah kerobohan
rumah itu!
1 Setelah Jesus menjelesaikan segala
pengadjaran didepan orang banjak
itu, Iapun masuk ke Kafarnaum.
2 Dan ada disitu seorang kepala laskar
jang mempunjai seorang hamba jang
amat disajanginja, jang sedang sakit
dan hampir mati.
3 Sebab didengarnja tentang Jesus,
maka dikirimnja beberapa orang
tua-tua dari umat Jahudi kepadaNja
hendak meminta supaja Ia datang
menjembuhkan hambanja itu.
4 Setelah datang kepada Jesus, mereka
memohon kepadaNja dengan sangat
katanja: Tuan, lajaklah Tuan berbuat itu
baginja,
5 sebab ia tjinta akan bangsa kita dan
ialah jang telah mendirikan gedung
sinagoga itu bagi kita.
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pergilah Jesus bersama
mereka. Setelah dekat kerumah itu,
kepala laskarpun mengirim beberapa
sahabatnja hendak menjampaikan
kepada Jesus: Djangan Tuan berlelah;
saja rasa tidak lajak Tuan masuk
kebawah atap rumahku.
7 Sebab itupun saja rasa tidak patut
pergi sendiri mendapatkan Tuan.
Hendaknja Tuan mengutjapkan sepatah
kata sadja, maka hambaku akan
sembuh.
8 Karena sajapun seorang bawahan,
dan dibawah perintahku ada laskarlaskar: kalau saja katakan kepada
salah seorang: pergilah, maka iapun
pergi; atau kepada jang lain: marilah,
maka iapun datang, atau kepada
hambaku: kerdjakanlah itu, maka ia
mengerdjakannja.
9 Mendengar itu heranlah Jesus, dan
sambil berpaling kepada orang banjak
jang mengiringNja, Ia bersabda: Aku
berkata kepadamu: Kepertjajaan
sebesar ini belum pernah Kudjumpai
diantara orang Israel.

Lukas 7.10–16
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setelah orang-orang jang dikirim
itu kembali kerumah, mereka mendapati
hamba jang sakit itu sudah sembuh.
11 Kemudian pergilah Jesus kesuatu
kota bernama Naim; murid-muridNja
serta banjak orang mengiringNja.
12 Ketika Ia mendekati pintu kota,
seorang mati sedang diusung keluar:
ialah anak laki-laki tunggal seorang ibu;
dan ibu itu djanda. Banjak orang dari
kota ada menjertai dia.
13 Serta melihat dia, terharulah hati
Tuhan dan Ia merasa iba kasihan
akan dia. Berkatalah Jesus kepadanja:
Djangan menangis.
14 Lalu Ia menghampiri usungan itu dan
menjentuhnja. Para pengusung segera
berhenti. Dan Ia bersabda: Hai pemuda,
Aku bersabda kepadamu: bangkitlah.
15 Maka bangkit lalu duduklah orang
mati itu, dan mulai berkata-kata; dan
Jesus menjerahkan dia kepada ibunja.
16 Semua orang itupun merasa takut
dan hormat serta memudji Allah,
katanja: Seorang nabi besar telah
muntjul diantara kita dan Tuhan telah
melawati umatNja.
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kabar tentang kedjadian itu
disiarkan keseluruh tanah Jahudi dan
segala daerah sekitarnja.
18 Segala peristiwa itu dikabarkan
kepada Joanes oleh murid-muridnja.
19 Lalu Joanes memanggil dua orang
muridnja, dan mengirim mereka kepada
Jesus hendak bertanja kepadaNja:
Engkaukah jang harus datang, atau ada
orang lain jang harus kami nantikan?
20 Setelah sampai kepada Jesus,
merekapun berkata kepadaNja: Joanes
Pemandi mengirim kami kepadaMu,
untuk bertanja: Engkaukah jang harus
datang, atau ada orang lain jang harus
kami nantikan?
21 Ketika itu Jesus sedang
menjembuhkan banjak orang dari
bermatjam-matjam penjakit dan
penderitaan, pun dari roh-roh djahat,
ada pula banjak orang buta jang
ditjelikkan matanja.
22 Jesuspun mendjawab serta
bersabda kepada mereka: Pergilah dan
kabarkanlah kepada Joanes semua jang
telah kamu dengar dan lihat, jakni:
Orang buta melihat, orang lumpuh
berdjalan, orang berkusta dibersihkan,
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orang tuli mendengar, orang mati
bangkit, dan kepada kaum miskin
dimaklumkan Kabar gembira,
23 dan berselamatlah orang jang tidak
menaruh sjak akan Daku.
24 Setelah pesuruh-pesuruh Joanes itu
berangkat, mulailah Jesus berbitjara
kepada orang banjak tentang Joanes,
sabdaNja: Untuk melihat apa kamu telah
pergi kepadang gurun itu? Sebatang
ilalangkah jang digojangkan angin?
25 Djadi, untuk melihat apa kamu pergi?
Seorang berpakaian haluskah? Ingatlah,
orang-orang berpakaian indah dan jang
hidup mewah berdiam dalam istana
radja-radja.
26 Djadi, untuk melihat apa kamu pergi?
Seorang nabikah? Itu dia! bahkan Aku
bersabda kepadamu: lebih daripada
seorang nabi!
27 Karena tentang dialah ada tersurat:
Aku akan mengutus pesuruhKu untuk
mendahuluiMu, untuk menjediakan
djalan dihadapanMu.
28 Dan Aku bersabda kepadamu:
diantara segala machluk jang lahir dari
wanita tak ada jang lebih besar dari
Joanes; tetapi jang terketjil didalam
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Keradjaan Surga lebih besar lagi dari
Joanes.
29 Dan seluruh rakjat jang
mendengarkan dia, bahkan kaum
pemungut bea djuga telah mengakui
kebenaran Allah dengan menerima
permandian Joanes;
30 tetapi kaum parisi dan ahli-ahli taurat
telah menolak kehendak Allah terhadap
mereka, sebab mereka tidak menerima
permandian itu.
31 Maka dengan apakah hendaknja
Kubandingkan bangsa zaman ini? Mereka
itu sama dengan siapa?
32 Mereka itu sama dengan budakbudak jang duduk dipasar sambil saling
berseru: Kami telah meniup seruling
bagimu, tapi kamu tidak menari; kami
telah menjanjikan lagu-lagu ratap, tetapi
kamu tidak menangis.
33 Karena Joanes Pemandi datang,
dan dia tidak makan roti dan tidak
minum anggur, maka kamu katakan: dia
kerasukan setan.
34 Putera manusia datang, Ia makan
dan minum, maka kamu katakan:
Tengoklah: Dia seorang gelodjoh dan
peminum anggur, bersahabat dengan
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orang-orang pemungut bea dan kaum
berdosa.
35 Tetapi hikmat akan dibenarkan dalam
sekalian anak-anaknja.
36 Seorang dari golongan parisi
mengundang Jesus makan kerumahnja.
Maka masuklah Jesus kerumah orang
parisi itu, lalu berbaring makan.
37 Dan ada dikota itu seorang wanita
jang terkenal sebagai seorang berdosa.
Setelah ia mendengar, bahwa Jesus
sedang datang makan dalam rumah
orang parisi itu iapun datang membawa
sebuah buli-buli pualam penuh minjak
wangi.
38 Ia masuk, lalu berdiri dibelakang kaki
Jesus, sambil menangis dan airmatanja
membasahi kaki Jesus, diusapinja pula
dengan rambutnja. Ditjiuminja kaki-kaki
itu dan diurapinja dengan minjak wangi.
39 Melihat hal itu, berpikirlah orang
parisi jang telah mengundang Jesus:
seandainja Ia nabi, tentu ia mengetahui
siapa dan matjam apa perempuan
jang mendjamahNja itu: jakni seorang
berdosa!
40 Jesuspun mendjawab serta berkata
kepadanja: Simon, ada sesuatu jang
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hendak Kukatakan kepadamu. Sahutnja:
Guru, katakanlah.
41 Ada dua orang berutang pada
seorang jang memindjamkan wang; jang
seorang berutang lima ratus denar, jang
lain limapuluh.
42 Tetapi sebab mereka tidak mampu
membajar kembali, maka dihapuskannja
utang kedua orang itu. Siapa dari
keduanja akan lebih mengasihi dia?
43 Djawab Simon: Pada sangkaku
jang mendapat hapusan utang
terbanjak. Sahut Jesus kepadanja: Tepat
pendapatmu itu.
44 Dan sambil berpaling kepada wanita
itu Jesus berkata kepada Simon:
Adakah engkau melihat wanita itu?
Aku masuk kerumahmu, dan tiada
kauberikan air pembasuh kakiKu; tetapi
dia menjirami kakiKu dengan air matanja
dan diusapinja dengan rambutnja.
45 Engkau tidak mengutjup Aku,
tetapi dia sedjak masuk dengan tak
henti-hentinja mentjium kakiKu.
46 Tidak pula engkau meminjaki
kepalaKu, tetapi dia telah mengurapi
kakiKu dengan minjak wangi.
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sebab itu Aku berkata
kepadamu: dosanja jang banjak itu
sudah diampuni sebab tanda-tanda
tjintanja banjak. Orang jang diampuni
sedikit, maka tjintanja sedikit pula.
48 Lalu bersabdalah ia kepada wanita
itu: Segala dosamu sudah diampuni.
49 Maka berpikirlah orang-orang jang
ada berbaring makan bersama dengan
Jesus: Entah siapakah Dia ini, sehingga
Ia mengampuni dosa?
50 Jesuspun bersabda kepada wanita
itu pula: Kepertjajaanmu telah
menjelamatkan dikau; pergilah dengan
damai.
1 Setelah itu pergilah Jesus
berkeliling kesegala kota dan
dusun untuk mengadjar orang dan
memaklumkan Keradjaan Allah.
2 Keduabelas murid itu menjertainja,
dan djuga beberapa wanita jang telah
disembuhkanNja dari roh-roh djahat dan
dari pelbagai penjakit. Mereka itu, ialah
Maria jang disebut Magdalena, jang telah
dibebaskan dari tudjuh setan;
3 dan lagi Joana isteri Chusa, bendahara
Herodes; Susana, dan banjak jang lain
lagi. Mereka itu melajani, dan dengan
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hartanja membelandjai Jesus serta para
muridNja.
4 Tatkala banjak orang berkumpul dan
dari segala kota datang kepadaNja,
Ia mulai mengadjar mereka dengan
perumpamaan. Maka bersabdalah Ia:
5 Ada seorang penabur keluar hendak
menaburkan benih. Sedang ia menabur
ada benih jang djatuh ditepi djalan, lalu
dipidjaki orang dan dimakan habis oleh
unggas udara.
6 Ada pula jang djatuh diatas tanah
batu, tetapi setelah mulai tumbuh
mendjadi kering, sebab tidak ada tanah
lembab baginja.
7 Jang lain djatuh ditengah semak duri,
lalu pokok-pokok duri itu bertumbuh
bersama hingga membantut benih itu.
8 Sebagian pula djatuh ditanah
subur, lalu bertumbuh dan kemudian
menghasilkan buah-buah seratus kali
ganda. Setelah bersabda demikian
Iapun berseru: Barang siapa bertelinga
untuk mendengar, hendaklah ia
mendengarkan.
9 Maka bertanjalah murid-murid,
apakah maksudnja perumpamaan itu.
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Ia: kepada kamu
diberi pengertian akan rahasia-rahasia
Keradjaan Allah, tetapi kepada orang
lain hanja dengan perumpamaan,
supaja mereka memandang, namun
tidak melihat, mendengar namun tidak
mengerti.
11 Inilah arti perumpamaan itu: Benih
itu ialah sabda Allah.
12 Jang djatuh ditepi djalan, ialah:
orang mendengarkan, lalu setan datang
mengambil sabda itu dari hati mereka,
supaja mereka djangan pertjaja dan
diselamatkan.
13 Jang djatuh diatas batu, ialah:
orang mendengarkan sabda Allah
dan menjambutnja dengan gembira,
tetapi tidak berakar. Mereka pertjaja
sedikit lama, tetapi kemudian, bila kena
pertjobaan mereka murtad.
14 Dan jang djatuh ditengah semak duri
ialah: orang mendengarkan sabda, tetapi
lama-kelamaan sabda itu dibantut oleh
usaha, kekajaan dan kesukaan duniawi
dan tidak menghasilkan buah-buah jang
matang.
15 Tetapi jang ditanah subur ialah: orang
mendengarkan sabda dengan hati jang
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baik dan sungguh, lalu memegangnja,
maka menghasilkan buah-buah dalam
ketabahan hati.
16 Tiada orang memasang pelita, lalu
disembunjikan dibawah suatu peti atau
ditempatkan dibawah tempat tidur,
melainkan ditaruhnja diatas kaki pelita,
supaja semua orang jang masuk dapat
melihat tjahajanja.
17 Karena tak suatupun tersembunji
jang tidak akan dinjatakan, dan tak ada
rahasia jang tidak ketahuan dan kentara
kelak.
18 Oleh karena itu perhatikanlah,
bagaimana kamu dengar. Barang siapa
berkepunjaan akan diberi lagi; tetapi
barang siapa tidak berkepunjaan, maka
apa jang dianggap sebagai miliknja,
akan diambil dari padanja djuga.
19 Dan datang kepadaNja ibu dan
saudara-saudaraNja, tetapi mereka tidak
dapat masuk sampai kepadaNja, sebab
orang terlalu banjak.
20 Orangpun mengatakan kepadaNja:
Ibu dan saudara-saudaraMu ada berdiri
diluar dan ingin bertemu dengan Dikau.
21 Tetapi Ia mendjawab kepada mereka:
IbuKu dan saudara-saudaraKu, ialah
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sekalian orang jang mendengarkan
sabda Allah dan melakukannja.
22 Pada suatu hari Ia naik sebuah
perahu, bersama dengan muridmuridNja, dan berkata kepada mereka:
Marilah kita keseberang. Lalu bertolaklah
mereka;
23 dan sedang mereka berlajar Jesus
tertidur. Tiba-tiba terdjadilah angin
ribut turun ketasik, sehingga perahu
kemasukan air sampai membahajakan.
24 Merekapun mendapatkan Jesus dan
membangunkanNja serta berkata: Guru,
Guru, kita karam. Maka bangunlah
Jesus, lalu menghardik angin dan air
jang bergelora; dan djadi tenang sekali.
25 Iapun berkata kepada mereka:
Dimanakah kepertjajaanmu? Tetapi
mereka itu amat tertjengang dan
merasa takut dan seorang berkata
kepada seorang: Pada sangkamu, siapa
gerangan Ia ini? Ia memberi perintah
kepada angin dan tasik, dan mereka
patuh kepadaNja.
26 Merekapun mengarahkan haluan
kedaerah Gerasa, jang letaknja
bertentangan dengan Galilea.
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mereka naik kedarat,
datanglah seorang laki-laki dari kota
menemuiNja, orang itu kerasukan setan.
Sudah lama ia tidak berpakaian, tidak
tinggal dalam rumah melainkan dalam
gua-gua pekuburan.
28 Baru sadja ia melihat Jesus, iapun
memekik lalu sudjud dihadapan Jesus,
sambil berteriak dengan suara keras:
Apakah urusanMu dengan saja, hai
Jesus, Putera Allah jang Mahatinggi?
Saja minta djangan Engkau menjiksakan
saja.
29 Demikian katanja, sebab Jesus
menjuruh roh djahat keluar dari orang
itu. Berkali-kali roh djahat itu menjentak
dia, sehingga orang merantaikan dan
membelenggunja, tetapi ikatan-ikatan
itu dipatahkannja, dan roh djahat
menghalaukannja ketempat-tempat jang
sunji.
30 Jesus bertanja kepadanja: Siapa
namamu? Ia mendjawab: "pasukan". Itu
karena adalah banjak roh djahat jang
merasukinja.
31 Lalu mereka memohon kepadaNja
supaja djangan Ia menjuruh mereka
masuk kedjurang jang dalam itu.
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ada disitu sekelompok babi,
besar djumlahnja, jang digembalakan
diatas bukit. Setan-setan itu minta
kepadaNja, supaja diizinkan memasuki
kelompok babi itu. Itu dikabulkanNja
kepada mereka.
33 Lalu setan-setanpun keluar dari
orang itu dan memasuki babi-babi. Maka
seluruh kelompok itu lari, lalu terdjun
dari tubir kedalam tasik dan mati lemas.
34 Melihat itu larilah gembala-gembala
memberi kabar kekota dan kesegala
dusun.
35 Segala orangpun pergi melihat apa
jang telah terdjadi itu. Dan sesampai
pada Jesus, mereka mendapati orang
jang dibebaskan dari setan-setan itu
duduk didepan kaki Jesus, berpakaian
dan waras pikirannja. Mereka itu rasa
takut.
36 Dan orang-orang, jang telah
menjaksikan segala peristiwa itu dengan
mata sendiri, mentjeriterakan kepada
mereka tentang tjara orang kerasukan
setan itu disembuhkan.
37 Lalu segala orang daerah Gerasa
itu minta kepada Jesus, supaja Ia
meninggalkan daerah mereka, sebab

Lukas 8.38–43

59

mereka terlalu ketakutan. Dan Jesuspun
naik keatas perahu hendak berangkat.
38 Tetapi orang bekas kerasukan setan
itu datang meminta kepadaNja supaja Ia
diizinkan tinggal sertaNja. Tetapi Jesus
menjuruh dia pergi, katanja:
39 Pulanglah kerumahmu dan
tjeritakanlah, betapa besar perbuatan
Allah bagimu. Maka pergilah ia dan
ditjeritakannja keseluruh kota, betapa
besar perbuatan-perbuatan Jesus
terhadap dirinja.
40 Ketika Jesus kembali, Ia didjemput
oleh orang banjak, sebab semua orang
menantikanNja.
41 Lalu datang kepadaNja seorang
kepala sinagoga, namanja Jairus, dan
sambil sudjud pada kakiNja ia minta
supaja Jesus datang kerumahnja,
42 sebab puterinja jang tunggal
berumur duabelas tahun hampir mati.
Maka pergilah Jesus dan sedang
berdjalan Ia amat didesak oleh orang
banjak.
43 Dan ada seorang wanita jang sakit
leleh darah, sudah duabelas tahun
lamanja. Segala hartanja telah habis
dibelandjakannja kepada tabib-tabib,
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tetapi tak seorangpun jang sanggup
menjembuhkannja.
44 Ia mendekati Jesus dari belakang,
lalu menjentuh djumbai pakaianNja,
maka segera djuga berhentilah leleh
darah itu.
45 Jesuspun bertanja: Siapa telah
menjentuh Aku? Tidak ada jang
mengaku. Kata Petrus: Guru, orang
banjak itu berdesak-desakan menjesaki
Tuan.
46 Tetapi Jesus berkata: Ada seorang
tadi menjentuh Aku, sebab Aku rasa
suatu kuasa keluar dari padaKu.
47 Lalu mengertilah wanita itu, bahwa ia
tak dapat bersembunji lagi, dan dengan
gementar ia tampil, sambil sudjud
pada kaki Jesus dan ditjeritakannja
didepan semua orang apa sebabnja
ia menjentuh Jesus dan bagaimana ia
tiba-tiba sembuh.
48 Jesus bersabda kepadanja:
Hai anakKu, kepertjajaanmu telah
menjelamatkan dikau; pergilah dalam
damai.
49 Sedang Ia masih berbitjara begitu
datanglah seorang dari rumah kepala
sinagoga itu, dan mengabarkan
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kepadanja: Anakmu sudah meninggal,
djangan engkau menjusahkan Guru lagi.
50 Itu terdengar oleh Jesus, maka Ia
berkata kepada kepala sinagoga itu:
Djangan tjemas; pertjajalah, maka ia
akan selamat.
51 Sesampai dirumah, Jesus tidak
membiarkan orang-orang masuk ketjuali
Simon, Joanes dan Jakobus beserta bapa
dan ibu anak itu.
52 Semua orang menangis dan meratapi
dia, tetapi Jesus berkata: Djangan
menangis; dia bukan mati, melainkan
tidur.
53 Tetapi semua orang
menertawakanNja, sebab mereka
tahu betul-betul bahwa anak itu mati.
54 Dan sambil memegang tangan anak
itu Jesus berkata dengan suara njaring:
Hai gadis, bangunlah.
55 Maka kembalilah njawanja dan segera
iapun bangun. Lalu Jesus menjuruh beri
dia makan.
56 Dan tertjenganglah bapa serta ibu itu,
tetapi Jesus melarang memberitahukan
kedjadian itu kepada siapapun djuga.
1 Pada suatu hari Jesus
mengumpulkan keduabelas
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murid itu dan memberikan mereka
kekuasaan atas segala roh djahat, dan
menjembuhkan segala matjam penjakit.
2 Mereka itupun disuruhNja pergi
memaklumkan Keradjaan Allah, dan
menjembuhkan sekalian orang sakit.
3 Ia berpesan kepada mereka:
Djanganlah kamu membawa sesuatu
pada perdjalananmu: tongkat, pundipundi, roti atau uang, dan djangan pula
kamu berbadju dua helai.
4 Rumah manapun kamu masuki,
tinggallah disitu, sampai kamu
meneruskan perdjalananmu.
5 Dan dimana sadja orang tidak mau
menerima kamu, keluarlah dari kota itu
sambil mengebaskan debu dari kakimu,
sebagai tanda kesaksian terhadap
mereka.
6 Lalu pergilah mereka berkeliling
kesegala dusun sambil memaklumkan
Kabar gembira dan menjembuhkan
orang sakit dimana-mana.
7 Adapun djuga radja Herodes
mendengar tentang segala kedjadian
itu, maka ia merasa amat tjemas, sebab
ada orang mengatakan bahwa Joanes
Pemandi telah bangkit dari alam maut.
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orang lain berkata bahwa Elias
telah muntjul kembali; jang lain pula
berkata, bahwa salah seorang nabi dari
dahulu kala bangkit kembali.
9 Kata Herodes: Joanes telah kupenggal
kepalanja, tetapi siapa Dia ini, jang
kudengar mengerdjakan perbuatanperbuatan begitu besar, tak tahulah aku.
Lalu ditjarinja suatu kesempatan untuk
melihat Jesus.
10 Setelah rasul-rasul itu kembali,
mereka mentjeriterakan kepada Jesus
segala jang telah dilakukannja. Lalu
Jesus mengadjak mereka pergi kesuatu
tempat sunji dekat sebuah kota jang
bernama Betsaida.
11 Baru sadja hal itu ketahuan oleh
orang banjak, maka merekapun
menjusul. Jesus menerima mereka dan
Ia mengadjar mereka tentang Keradjaan
Allah dan orang jang perlu disembuhkan
disembuhkanNja.
12 Ketika hari mulai petang datanglah
keduabelas murid itu kepadaNja serta
berkata: Suruhlah orang banjak itu pergi
kedusun-dusun sekitar, untuk mentjari
tempat penginapan dan bekal, karena
disini kita berada dipadang gurun.
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Ia berkata kepada mereka:
Hendaklah kamu memberi mereka
makan. Djawab mereka: Ada pada kami
hanja lima buah roti dan ikan dua ekor.
Ataukah hendaknja kami pergi membeli
makanan bagi orang sebegitu banjak?
14 Ada disitu orang laki-laki berdjumlah
kira-kira lima ribu. Tetapi Ia berkata
kepada murid-murid itu: Suruh
mereka duduk berkelompok-kelompok,
limapuluh orang sekelompok.
15 Merekapun melakukannja, dan
mengurus semua orang itu duduk.
16 Lalu Jesus mengambil roti lima buah
dan ikan dua ekor itu, dan setelah
menengadah kesurga serta mengutjap
doa sjukur, Ia memetjahkannja dan
memberikan kepada murid-murid,
supaja mereka menghidangkannja
kepada orang banjak itu.
17 Dan semua orang itupun makan
sampai kenjang; kemudian dikumpulkan
petjahan-petjahan jang sisa sampai
duabelas bakul penuh.
18 Pada suatu hari, ketika Jesus berada
disuatu tempat sunji hendak berdoa, dan
para murid ada sertaNja, bertanjalah
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Ia kepada mereka: Bagaimana orang
menjebut Aku?
19 Djawab mereka: Joanes Pemandi;
orang lain: Elias, jang lain pula: salah
seorang nabi dari dahulu kala jang
bangkit kembali.
20 Lalu Ia bertanja kepada mereka:
Tetapi kamu, bagaimana kamu menjebut
Aku? Djawab Petrus: Kristus dari Allah.
21 Tetapi Jesus melarang sungguhsungguh supaja djangan mereka
mengatakan itu kepada siapapun djuga.
22 Dan Ia berkata lagi: Putera manusia
harus menderita banjak dan dibuang
serta dibunuh oleh orang tua-tua,
imam-imam besar dan ahli-ahli taurat;
tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit
pula.
23 Dan Iapun bersabda kepada semua
orang: Barang siapa hendak mendjadi
pengikutKu, haruslah ia menjangkal
diri, mengangkat salibnja tiap hari dan
demikian mengikuti Aku.
24 Karena barang siapa jang hendak
menjelamatkan njawanja akan
kehilangan njawanja, dan barang siapa
kehilangan njawanja karena Aku, ia
menjelamatkan njawanja.
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gunanja bagi seseorang
memperoleh seluruh dunia, kalau
dengan demikian ia membinasakan atau
merugikan dirinja sendiri?
26 Karena barang siapa jang malu
mengakui Aku atau adjaranKu, maka
Putera manusia akan malu mengakui
dia, ketika Ia akan datang dalam
kemuliaanNja dan kemuliaan Bapa dan
para Malaekat jang sutji.
27 Dan sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Ada diantara jang berdiri
disini, jang takkan mengalami adjal
sebelum mereka melihat Keradjaan
Allah.
28 Kira-kira delapan hari kemudian
sesudah segala pengadjaran itu, Jesus
membawa sertaNja Petrus, Jakobus dan
Joanes, dan mendaki sebuah gunung
hendak berdoa.
29 Dan sedang Ia berdoa, berubahlah
roman wadjahNja dan pakaianNja
mendjadi putih berkilau-kilauan.
30 Dan tampaklah kepada mereka dua
orang sedang berbitjara dengan Jesus,
ialah Moses dan Elias,
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nampak dalam kemuliaannja
dan berbitjara tentang wafat Jesus, jang
akan dialamiNja di Jerusalem.
32 Tetapi Petrus dan kedua kawannja
itu mengantuk, lalu tertidur. Setelah
berdjaga, mereka melihat Jesus dalam
kemuliaanNja dan kedua orang itu
berdiri sertaNja.
33 Dan ketika kedua orang itu hendak
meninggalkan Jesus, berkatalah Petrus
kepadaNja: Guru, ada baiknja kita
tinggal disini. Baiklah kami perdirikan
disini tiga pondok, bagi Engkau sebuah,
bagi Moses sebuah dan bagi Elias
sebuah. Adapun ia tidak sadar akan apa
jang dituturkannja.
34 Tetapi ketika ia bertutur demikian,
turunlah sebuah awan menaungi
mereka, maka amat ketakutanlah
mereka ketika mereka dilingkupi awan
itu.
35 Dan kedengaran dari awan itu suatu
suara bersabda: Inilah PuteraKu jang
terpilih, dengarkanlah Dia.
36 Dan setelah terdengar suara
itu, mereka melihat Jesus seorang
diri. Dan apa jang mereka lihat itu
dirahasiakannja; pada masa itu tidak
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ditjeritakannja kepada seorangpun
djuga.
37 Pada keesokan harinja, sedang
mereka turun dari gunung, amat banjak
orang datang menemuiNja.
38 Dan seorang diantara orang banjak
itu memanggil: Ja Guru, saja minta,
pandanglah kiranja kepada anakku jang
tunggal ini.
39 Kalau roh mentjengkam dia, tiba-tiba
ia berteriak, dan setan itu menjentaknjentak dia, sehingga mulutnja berbuih.
Dan sedang menjakiti dia, hampir tidak
mau melepaskannja lagi.
40 Sudah saja minta murid-muridMu
mengusir dia, tetapi mereka tidak
sanggup.
41 Djawab Jesus: Wahai kamu jang tak
pertjaja dan tersesat ini! Berapa lamanja
lagi hendaknja Aku tinggal diantara
kamu dan bersabar akan kamu? Bawalah
anak itu kemari.
42 Dan sementara dia berdjalan,
setan membantingkannja ketanah
serta menjentak-njentaknja. Tetapi
Jesus menghardik roh djahat itu
dan menjembuhkan anak itu, lalu
menjerahkan dia kepada bapanja.
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takdjublah semua orang dan
memuliakan kebesaran Allah. Sedang
semua orang masih tertjengang karena
segala perbuatanNja, bersabdalah Ia
kepada murid-muridNja:
44 Tjamkanlah dalam telingamu
sabdaKu ini: Tak lama lagi, maka Putera
manusia diserahkan ketangan orang.
45 Tetapi sabda itu tidak dipaham
mereka dan tinggal kabur baginja;
mereka tidak mengerti, lagipun segan
bertanja kepada Jesus apakah arti
utjapanNja itu.
46 Dan timbul dalam hati mereka suatu
pikiran, ialah: siapa gerangan jang
terbesar diantara mereka.
47 Tetapi pikiran itu diketahui oleh
Jesus, maka diambilnja seorang anak
ketjil, ditempatkanNja kesampingNja,
48 lalu bersabda kepada murid-murid
itu: Barang siapa menerima anak ini
demi namaKu, ia menerima Aku, dan
barang siapa jang menerima Aku, ia
menerima Dia jang telah mengutus Aku.
Karena jang terketjil diantara kamu,
dialah jang terbesar.
49 Lalu Joanes menjambung, katanja:
Guru, kami telah melihat seorang
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mengusir setan dengan namaMu. Kami
melarang dia, sebab ia tidak mengikut
Tuhan bersama kami.
50 Tetapi Jesus bersabda kepadanja:
Djangan kamu melarang dia, karena
jang bukan lawanmu, ia itu kawanmu.
51 Tatkala waktu Ia diangkat naik mulai
digenapi, Jesus menetapkan hatiNja,
dan pergi ke Jerusalem.
52 DikirimNja beberapa pesuruh
mendahuluiNja. Mereka itu pergi, lalu
masuk kedalam suatu dusun Samaria
untuk menjediakan tempat penginapan
bagiNja.
53 Tetapi orang disitu tidak mau
menerimaNja, sebab Ia pergi menudju
Jerusalem.
54 Melihat itu, maka berkatalah
murid-muridNja, jaitu Jakobus dan
Joanes, kepadaNja: Guru, adakah Guru
kehendaki supaja kami menjuruh api
djatuh dari langit untuk membasmi
mereka itu?
55 Tetapi sambil berpaling kepada kedua
murid itu Ia menghardik mereka.
56 Setelah itu merekapun pergi kesuatu
dusun jang lain.
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pada perdjalanan itu datanglah
kepadaNja seorang jang berkata: Saja
hendak mengikuti Tuan kemanapun Tuan
pergi.
58 Sabda Jesus kepadanja: Serigalaserigala mempunjai liang dan unggas
mempunjai sarang, tetapi Putera
manusia tidak mempunjai tempat
membaringkan kepalaNja.
59 Kepada seorang jang lain Ia
berkata: Ikutlah Aku. Kata orang itu:
Tuan, biarkanlah saja pergi dahulu
menguburkan bapaku.
60 Sabda Jesus kepadanja: Biarlah orang
mati menguburkan orang-orangnja jang
mati; tetapi engkau, hendaklah engkau
pergi memaklumkan Keradjaan Allah.
61 Dan seorang lain pula berkata:
Saja akan mengikuti Tuan, tetapi
biarkanlah saja dahulu minta diri kepada
orang-orang sekeluargaku.
62 Tetapi Jesus bersabda kepadanja:
Barang siapa jang memegang badjak
dan menoleh kebelakang, dia tidak lajak
untuk Keradjaan Allah.
1 Kemudian dari itu Tuhan
menundjuk tudjuh puluh dua
murid lain untuk mendahuluiNja berdua-
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dua kesegala kota dan dusun, jang
hendak dikundjungiNja sendiri.
2 Bersabdalah Ia kepada mereka:
Panen itu banjak, tetapi pekerdjapekerdja hanja sedikit. Sebab itu,
berdoalah kepada Tuhan panen, supaja
Ia mengirim pekerdja-pekerdja untuk
memungut hasil.
3 Maka pergilah kamu, dan
perhatikanlah: Aku mengirim kamu
sebagai anak-anak domba ketengah
kawanan serigala.
4 Djangan kamu membawa kantong
uang atau pundi-pundi, atau kasut.
Djangan pula kamu bersalam-salaman
dengan orang-orang ditengah djalan.
5 Rumah manapun kamu masuki,
katakanlah dahulu: Salam bagi rumah
ini.
6 Dan djikalau seorang pentjinta damai
mendiami rumah itu, salammu tinggal
atasnja, djika tidak, maka salam itu
berbalik kepadamu.
7 Tinggallah dalam rumah itu dan
makan-minumlah apa jang dihidangkan
bagimu, sebab patutlah tiap pekerdja
mendapat redjekinja. Djangan kamu
berpindah-pindah dari rumah-kerumah.
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kota manapun kamu masuki, dan
penduduk menjambut kamu, makanlah
apa jang disadjikan kepadamu.
9 Sembuhkanlah segala orang sakit
jang ada disitu, dan berkatalah kepada
mereka: Keradjaan Allah sudah dekat
padamu.
10 Tetapi kota manapun kamu masuki
dan penduduk tidak menerima kamu,
maka pergilah kedjalan dan katakanlah:
11 Debu kotamu jang lekat pada
kaki kami, kami kebaskan terhadap
kamu; tetapi ketahuilah olehmu, bahwa
Keradjaan Allah sudah dekat.
12 Aku bersabda kepadamu: pada hari
itu, bagi Sodoma lebih ringan perkaranja
dari pada bagi kota itu.
13 Wahai Chorazin, wahai Betsaida,
sekiranja di Tirus dan Sidon telah
diadakan mukdjizat-mukdjizat jang
telah diadakan dalam kamu, tentu sadja
mereka sudah lama bertobat dengan
berpakaian karung dan debu.
14 Maka bagi Tirus dan Sidon pada hari
hukuman kelak, perkaranja lebih ringan
dari pada bagi kamu.
15 Dan engkau, wahai Kafarnaum,
adakah engkau akan diagungkan,
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sampai kelangit? Engkau akan
direndahkan sampai kedalam petala
maut.
16 Dan barang siapa mendengarkan
kamu, dia mendengarkan Daku, dan
siapa menolak kamu, dia menolak Aku,
dan siapa menolak Aku, ia menolak Dia
jang telah mengutus Aku.
17 Tatkala tudjuh puluh dua murid itu
kembali, berkatalah mereka dengan
gembira: Tuan, setan-setanpun takluk
pada kami atas namaMu.
18 Tetapi Ia bersabda kepada mereka:
Telah Kulihat setan itu djatuh sebagai
halilintar dari langit.
19 Aku telah memberi kamu kuasa untuk
mengindjak ular-ular dan kaladjengkingkaladjengking, pun kekuasaan atas
segala musuhmu, dan tak ada jang
dapat membahajakan kamu;
20 tetapi djangan kamu bermegah
karena segala roh itu takluk kepadamu,
melainkan bersukatjitalah sebab
namamu ada terdaftar dalam surga.
21 Lalu Jesuspun mengutjapkan
kegiranganNja dalam Roh Kudus serta
bersabda: Ja Bapa, Tuhan surga dan
bumi, Aku mengutjap sjukur kepadaMu,
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sebab segala hal itu Kausembunjikan
bagi kaum tjerdik-pandai dan jang
berilmu, tetapi Kaunjatakan kepada
orang-orang ketjil. Sungguh, ja Bapa,
sebab demikianlah kehendakMu.
22 Segala sesuatu telah diserahkan
kepadaKu oleh Bapa dan tak seorangpun
jang mengetahui siapakah Putera itu,
ketjuali Bapa sendiri, atau mengetahui
siapakah Bapa itu, ketjuali Putera dan
mereka jang diperkenankan oleh Putera
mendapat pernjataan dari padaNja.
23 Setelah itu berpalinglah Ia kepada
murid-muridNja tersendiri, serta
bersabda: Berbahagialah mata jang
melihat apa jang kamu lihat.
24 Aku bersabda kepadamu: Banjak
nabi-nabi dan radja-radja jang telah
rindu melihat apa jang kamu lihat, tetapi
tidak dilihatnja; dan mendengar apa jang
kamu dengar, tetapi tidak didengarnja.
25 Lalu seorang ahli taurat bangkit
berdiri serta berkata kepada Jesus
hendak mentjobaiNja: Guru, apakah
jang harus kuperbuat untuk mewarisi
hidup abadi?
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bertanja kepadanja: Apakah
jang ada tersurat dalam taurat? Apakah
jang kaubatja?
27 Djawab ahli taurat itu: Engkau
harus mengasihi Tuhanmu Allah
dengan seluruh hatimu, dengan seluruh
djiwamu, dengan segala tenagamu dan
dengan segenap akal-budimu; dan lagi
sesama manusia seperti dirimu sendiri.
28 Bersabdalah Jesus: Benar
djawabanmu itu; lakukanlah demikian,
maka engkau hidup.
29 Tetapi orang itu berkata pula kepada
Jesus untuk membenarkan dirinja:
Siapakah sesamaku?
30 Jesus mendjawab serta bersabda:
Ada seorang turun dari Jerusalem
menudju Jericho dan djatuh ketangan
kaum penjamun. Mereka merampas
pakaiannja, memukuli dia lalu
meninggalkan dia terlantar hampir mati.
31 Kebetulan seorang imam turun
didjalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi
berdjalan terus sadja.
32 Demikian pula seorang suku-bangsa
Levi: sesampai disitu dilihatnja orang
itu, tetapi iapun berdjalan terus sadja.
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seorang Samaria dalam
bepergian sampai pada tempat itu. Serta
melihat orang itu, ia merasa iba-hati,
34 ia menghampiri dia dan membebat
luka-lukanja, serta menuangkan
minjak dan anggur dalam luka-luka.
Lalu ia menaikkannja keatas keledai
kendaraannja sendiri, membawanja
kerumah penginapan dan merawatinja.
35 Pada keesokan hari dikeluarkannja
dua dinar, diberikannja kepada jang
empunja rumah penginapan, dan
berkata kepadanja: Rawatilah dia, dan
apa jang selebihnja kaubelandjakan,
nanti kubajar bila aku kembali.
36 Dari ketiga orang itu, siapakah
kausangka adalah sesama manusia bagi
orang jang djatuh ketangan penjamun
itu?
37 Kata orang itu: Dia jang telah
melakukan kasihan kepadanja.
Jesuspun berkata kepadanja: Hendaklah
engkaupun berbuat demikian.
38 Sambil berdjalan terus sampailah
Jesus dalam sebuah dusun, dan seorang
wanita bernama Marta menjambutNja
kedalam rumahnja.
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mempunjai saudari bernama
Maria, jang duduk didepan kaki Jesus
sedang mendengarkan pengadjaranNja,
40 pada hal Marta sibuk melajani. Dia
mendekati Jesus dan berkata kepadaNja:
Tuan, tidakkah Tuan hiraukan, saudariku
membiarkan saja sendiri melajani?
Suruhlah dia bantu saja.
41 Tetapi Jesus mendjawab serta
bersabda: Marta, Marta engkau sibuk
dan tjemas tentang banjak perkara;
42 tetapi hanja satu jang perlu: Maria
telah memilih bagian jang terbaik, jang
takkan diambil dari padanja.
1 Ketika Jesus berdoa dan baru
selesai, berkatalah seorang
murid kepadaNja: Tuan, adjarkanlah
kami berdoa seperti Joanes pun telah
mengadjarkan murid-muridnja.
2 Maka bersabdalah Ia kepada mereka:
Apabila kamu berdoa, katakanlah: Ja
Bapa, dikuduskanlah namaMu, datanglah
keradjaanMu,
3 Berilah kami redjeki setiap hari,
4 ampunilah dosa-dosa kami sebab
kamipun mengampuni orang jang
bersalah terhadap kami, dan djangan
masukkan kami kedalam pertjobaan.
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bersabda pula: Djikalau seorang
diantara kamu mempunjai sahabat, dan
tengah malam ia pergi kepadanja dan
berkata: Hai sahabat, minta pindjam roti
tiga buah,
6 sebab seorang kawanku dalam
perdjalanan singgah kerumahku, dan
tak ada jang kuhidangkan kepadanja.
7 Dan kalau dia mendjawab dari dalam:
Djangan kau mengganggu saja; pintu
sekarang terkuntji dan anak-anakku
sudah tidur bersama dengan saja; saja
tidak dapat bangun dan memberi.
8 Maka Aku bersabda kepadamu:
Walaupun bukan karena
persahabatannja ia bangun dan
memberi, namun oleh karena terdesak,
ia akan bangun djuga, lalu memberikan
sebanjak jang dibutuhkan.
9 Oleh karena itu Aku bersabda
kepadamu: Mintalah maka kamu diberi,
tjaharilah maka kamu mendapat,
ketuklah maka pintu akan dibuka
bagimu.
10 Karena barang siapa meminta akan
diberi, barang siapa mentjahari akan
mendapat, barang siapa mengetuk,
baginja pintu akan dibuka.
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bapa manakah diantara kamu
jang memberi anaknja sebuah batu
kalau dimintanja roti? Atau seekor ular,
kalau dimintanja ikan?
12 Atau kaladjengking, kalau dimintanja
telur?
13 Djadi, kalau kamu jang bersifat
djahat, tahu memberi anak-anakmu
barang-barang jang baik, betapa
lebihnja Bapamu disurga memberikan
Roh Kudus kepada sekalian orang jang
minta kepadaNja.
14 Pada suatu hari Jesus mengusir setan
jang kelu. Dan setelah setan itu keluar,
bertuturlah orang bekas kelu itu. Maka
takdjublah sekalian orang
15 Tetapi ada jang berkata: Dengan
kuasa Beelsebub, kepala segala setan
itu, Dia mengusir setan-setan.
16 Jang lain pula menuntut suatu tanda
dari langit hendak mentjobaiNja.
17 Tetapi Jesus mengetahui segala
pikiran mereka dan bersabda kepada
mereka: Tiap negeri jang bertantangan
dengan dirinja akan binasa, dan segala
rumahnja akan runtuh bertimpaan.
18 Dan djikalau setan bertantangan
dengan dirinja sendiri bagaimanakah
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keradjaannja dapat bertahan? Bukankah
kamu berkata, bahwa Aku mengusir
setan dengan kuasa Beelsebub?
19 Tetapi sekiranja Aku mengusir
setan dengan kuasa Beelsebub, dengan
kuasa manakah putera-puteramu
mengusir dia? Djadi merekalah mendjadi
hakim-hakim terhadap kamu.
20 Tetapi kalau Aku mengusir dia dengan
djari Allah, maka keradjaan Allah sudah
sampai padamu.
21 Djikalau seorang jang kuat dan
bersendjata lengkap mendjaga
pekarangannja, maka segala miliknja
aman sentosa.
22 Tetapi kalau seorang jang lebih
kuat dari dia mendatanginja dan
mengalahkannja, maka orang itu
akan merampas segala alat sendjata,
tempat ia berharap, lalu membagikan
rampasannja.
23 Barang siapa tidak berpihak dengan
Aku, ia menentang Aku; dan barang
siapa tidak turut berkumpul dengan
Daku, dialah mentjerai-beraikan.
24 Djikalau roh djahat telah keluar dari
seorang, ia akan mengembara dipadang
gurun mentjahari tempat untuk

Lukas 11.25–29

82

beristirahat. Tetapi sebab tidak bertemu,
berkatalah ia: Aku hendak pulang
kerumahku jang telah kutinggalkan itu.
25 Dan sekembali kesitu didapatinja
rumah itu tersapu dan terhias;
26 maka pergilah ia, lalu membawa
sertanja tudjuh roh jang lebih djahat
dari dia sendiri. Merekapun masuk,
lalu menetap disitu; maka keadaan
terkemudian orang itu lebih buruk dari
jang dahulu.
27 Dan sementara Ia masih berbitjara,
seorang wanita dari antara orang
banjak itu menjerukan dengan suara
njaring: Berbahagialah rahim jang telah
mengandung Engkau dan susu jang
telah Kau isap.
28 Tetapi Ia bersabda: Sungguhpun
demikian, namun lebih lagi
berbahagialah jang mendengarkan
sabda Allah dan melakukannja.
29 Karena ada banjak orang
berkerumun, Jesuspun berbitjara
dan bersabda: Kaum zaman ini adalah
kaum djahat. Mereka menuntut suatu
tanda tetapi jang diberikan kepadanja,
hanjalah tanda Jonas.
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sebagaimana Jonas telah
mendjadi suatu alamat bagi orang-orang
Ninife, demikian Putera manusia adalah
suatu alamat bagi kaum zaman ini.
31 Ratu dari sebelah selatan itu, pada
hari pengadilan kelak akan bangkit
bersama dengan kaum zaman ini dan
menghukumkannja, karena ia datang
dari udjung bumi untuk mendengarkan
hikmat Salomon; tetapi disini ada jang
melebihi Salomon!
32 Dan orang Ninife, pada hari
pengadilan kelak akan bangkit
bersama dengan kaum zaman ini,
dan akan menghukumnja, karena
mereka bertobat setelah didengarnja
pengadjaran Jonas; tetapi disini ada
jang melebihi Jonas!
33 Tak seorang memasang pelita untuk
ditaruhnja ditempat tersembunji atau
dibawah gantang, melainkan diatas kaki
pelita supaja tjahajanja kelihatan bagi
sekalian orang jang masuk.
34 Pelita tubuhmu ialah matamu.
Djikalau matamu buruk, seluruh
tubuhmu gelap.

Lukas 11.35–42
35 Oleh

84

karena itu djagalah, supaja
terang jang ada dalam dirimu djangan
mendjadi gelap.
36 Djikalau seluruh tubuhmu terang dan
sedikitpun tak ada gelap didalamnja
maka betapa terangnja bila engkau
disinari tjahaja pelita itu.
37 Ketika Jesus sedang mengadjar
datanglah seorang parisi
mengundangNja makan kerumahnja.
Maka masuklah Ia lalu berbaring makan.
38 Melihat itu heranlah orang parisi
itu sebab sebelum makan Jesus tidak
membasuh tangan.
39 Tetapi Tuhan bersabda kepada
mereka: Kamu kaum parisi
membersihkan tjawan-tjawan dan
pinggan-pinggan disebelah luar, pada
hal batinmu sendiri penuh rampasan dan
kedjahatan.
40 Wahai kamu, orang-orang dungu,
bukankah Jang mentjiptakan bagian luar,
telah mentjiptakan djuga bagian dalam?
41 Lebih baik sedekahkanlah apa jang
ada didalam, maka semuanja akan
mendjadi bersih bagimu.
42 Tetapi wahai kamu, kaum parisi,
kamu membajar sepersepuluh dari
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selasih, inggu dan segala djenis sajuran,
tetapi keadilan dan tjinta kepada Allah
kamu lalaikan. Jang ini wadjib kamu
lakukan dan jang lain itu djangan kamu
alpakan.
43 Wahai kamu kaum parisi! Kamu
suka menduduki kursi-kursi kehormatan
dalam sinagoga dan diberi salam dipasar.
44 Wahai kamu, karena kamu
menjerupai kubur-kubur jang tak
kelihatan jang diindjaki orang tanpa
diketahuinja.
45 Maka berkatalah seorang ahli taurat:
Hai Guru, dengan berbitjara demikian
Engkau menghina kami.
46 Tetapi Ia bersabda: Wahai kamu,
kaum ahli taurat! Kamu memuatkan
beban-beban jang tak terpikul
keatas bahu orang, sedangkan kamu
sendiri dengan djaripun tidak mau
menjentuhnja.
47 Wahai kamu! Kamu membangun
djirat-djirat bagi nabi-nabi jang dibunuh
oleh nenek-mojang kamu.
48 Dengan demikian kamu
membuktikan, bahwa kamu
membenarkan perbuatan-perbuatan
nenek-mojang itu, karena mereka telah
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membunuh nabi-nabi itu, dan kamu
membangunkan djirat-djirat baginja.
49 Oleh karena itu Hikmat Allah telah
bersabda: Aku akan mengirim kepada
mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi
separuhnja akan mereka aniaja dan
bunuh.
50 Oleh karena itu akan dituntut dari
kaum zaman ini pertanggungan djawab
atas darah sekalian jang tertumpah
sedjak mulanja dunia,
51 mulai dari darah Abel sampai
Zacharias, jang telah dibunuh antara
altar dan kenisah. Sesungguhnja Aku
bersabda kepadamu: Semuanja itu akan
dituntut dari kaum zaman ini.
52 Wahai kamu, kaum ahli taurat! Kamu
telah mengambil kuntji pengetahuan,
tetapi kamu sendiri tidak masuk dan
orang jang mau masuk kamu rintangi.
53 Setelah Jesus keluar dari sana, kaum
ahli taurat dan parisi sangat kesal hati
terhadapNja, dan mulai mendesakNja
dengan banjak soal.
54 Mereka berichtiar memantjing
sesuatu utjapanNja untuk menangkap
Dia.

Lukas 12.1–5
1 Ketika
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ribuan orang
mengerumuniNja sehingga
berpidjak-pidjakan, Jesus mulai
berbitjara mula-mula kepada para
muridNja, sabdaNja: Hendaklah
kamu waspada terhadap ragi, jaitu
kemunafikan kaum parisi.
2 Tak ada sesuatu terselubung, jang
tidak akan dinjatakan, dan tak ada
rahasia, jang tidak akan ketahuan.
3 Oleh karena itu, apa jang kamu
bitjarakan dalam gelap akan kedengaran
dalam terang, dan apa jang kamu bisikan
ketelinga dalam bilik, akan dimaklumkan
dari atas sotoh-sotoh rumah.
4 Tetapi, hai kamu sahabat-sahabatKu,
djangan kamu takut kepada orang jang
membunuh badan, tetapi selain dari itu
tak berkuasa berbuat apapun lagi.
5 Tetapi Aku hendak menundjuk
kepadamu, kepada siapa haruslah
kamu takut: Kamu harus takut kepada
Dia, jang sesudah mematikan kamu,
berkuasa pula membuang kamu kedalam
naraka. Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Hendaknja kamu takut
kepada Dia.
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6 Bukankah
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burung pipit didjual lima
ekor dua sen? dan tak seekorpun ada
terlupa oleh Bapa.
7 Bahkan rambut kepalamu itu
terhitung. Djangan tjemas; kamu lebih
berharga dari sekawan burung pipit.
8 Aku bersabda kepadamu: Barang
siapa mengakui Aku didepan manusia,
iapun akan diakui oleh Putera manusia
didepan segala Malaekat Allah.
9 Tetapi, barang siapa menjangkal
Aku didepan manusia, diapun akan
Kusangkal dihadapan Malaekat-malaekat
Allah.
10 Dan barang siapa jang mengatakan
sesuatu menentang Putera manusia,
ia akan diampuni; tetapi barang siapa
menghodjat Roh Kudus ia takkan
diampuni.
11 Dan apabila kamu akan dihadapkan
kepada madjelis sinagoga atau
pembesar-pembesar dan radja-radja,
djanganlah chawatir bagaimanakah dan
dengan apa kamu membela dirimu, atau
apakah jang patut kamu katakan,
12 sebab ketika itu Roh Kudus akan
mengadjar kamu apa jang harus kamu
katakan.

Lukas 12.13–19
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seorang diantara orang banjak
itu berkata kepadaNja: Guru, suruhlah
saudaraku membagikan warisan dengan
daku.
14 Tetapi Jesus bersabda: Hai manusia,
siapa menentukan Daku mendjadi hakim
atau wasit atas kamu?
15 Dan bersabdalah Ia lagi: Djagalah
dirimu dan waspadalah terhadap segala
keserakahan, karena dengan harta
jang mewah tak seorangpun dapat
mendjaminkan hidupnja.
16 Dan diutjapkanNja perumpamaan ini:
Ada seorang hartawan. Ia mempunjai
ladang-ladang jang berhasil limpahlimpah.
17 Berkatalah ia dalam hatinja: Apakah
jang hendaknja kuperbuat sekarang? Tak
ada padaku tempat menjimpan segala
hasil itu.
18 Maka berkatalah ia: Nah, inilah jang
hendak kuperbuat: segala gudangku
akan kurombak dan akan kubangun jang
lebih besar, dan kedalamnja aku akan
menghimpun seluruh perolehan dan
segala harta bendaku.
19 Lalu akan kukatakan kepada djiwaku:
Hai djiwaku, banjaklah sudah persediaan
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bagimu, tjukup untuk banjak tahun
lamanja; maka beristirahatlah engkau,
makanlah, minumlah, senangkanlah
dirimu.
20 Akan tetapi Allah akan bersabda
kepadanja: Wahai orang dungu, malam
ini djuga njawamu akan dituntut dari
padamu: dan siapakah jang akan
memiliki segala persediaanmu itu?
21 Demikianlah nasib semua orang jang
menghimpunkan harta benda untuk
dirinja, akan tetapi tidak kaja dalam
pandangan Allah.
22 Dan bersabdalah Jesus kepada
murid-muridNja pula: Oleh karena itu
djangan kamu tjemas tentang njawamu,
apa jang akan kamu makan; atau
tentang tubuhmu, apa jang akan kamu
pakai.
23 Karena njawa itu lebih bernilai dari
pada makanan, dan tubuh lebih berharga
dari pada pakaian.
24 Perhatikanlah burung-burung gagak:
mereka tidak menabur, tidak menuai,
tidakpun mempunjai lumbung atau
gudang, tetapi mereka dipelihara oleh
Allah. Tetapi betapa lebih berharga kamu
itu dari pada burung-burung.

Lukas 12.25–30
25 Dan
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siapa diantara kamu
dengan segala ketjemasan, dapat
memperpandjang djalan hidupnja
dengan seelo djuapun?
26 Djadi, kalau kamu tidak sanggup
membuat jang begitu sedikit, mengapa
kamu tjemas tentang jang lain-lain itu?
27 Dan perhatikanlah bunga-bunga
bakung, betapa tumbuhnja. Dia tidak
memintal benang dan tidak menenun;
tetapi Aku bersabda kepadamu:
Salomon dalam segala kemuliaannja
tidak berpakaian seperti sekuntum
bunga itu.
28 Djadi, kalau rumput dipadang jang
hari ini hidup dan esok dibuang kedalam
dapur api, diberi berpakaian sedemikian,
apa lagi kamu, hai orang jang kurang
pertjaja?
29 Djadi kamu ini, djangan kamu
bersoal dalam hatimu apa jang akan
kamu makan dan minum, dan djangan
chawatir.
30 Kaum kafir dunia ini, merekalah jang
mentjemaskan semuanja itu. Tetapi
kamu: Bapamu sudah tahu, bahwa kamu
memerlukan segala itu.

Lukas 12.31–37
31 Tjaharilah
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dahulu KeradjaanNja,
maka segala jang lain itu akan diberikan
kepadamu sebagai tambahan.
32 Hai kawanan ketjil, djangan chawatir:
Bapamu berkenan memberikan kamu
Keradjaan itu.
33 Djuallah milikmu untuk
disedekahkan. Buatkanlah bagimu
kantung-kantung jang takkan lapuk,
dan harta-harta dalam surga jang tak
akan habis, dan tak dapat didekati kaum
pentjuri atau dimakan ulat.
34 Karena dimana hartamu, disanapun
hatimu.
35 Hendaklah pinggangmu tetap berikat
dan pelitamu tetap bernjala.
36 Hendaklah kamu laksana orang
menunggu tuannja jang akan pulang
dari pesta nikah, supaja ketika ia tiba
dan mengetuk, segera djuga dibuka
pintu baginja.
37 Berbahagialah hamba jang didapati
sedang berdjaga ketika tuannja datang.
Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu:
tuan itu akan mengikat pinggangnja dan
mempersilahkan mereka makan, dan ia
akan djalan keliling melajani mereka.

Lukas 12.38–44
38 Dan
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djikalau ia datang pada djam
djaga kedua dan ketiga, dan didapatinja
mereka berlaku demikian, maka
berbahagialah sekalian hamba itu.
39 Ketahuilah baik-baik: Djikalau
seorang tuan rumah tahu akan waktunja
si pentjuri datang, tentu sadja (ia
berdjaga-djaga dan) tidak membiarkan
rumahnja diretas.
40 Hendaklah kamupun tetap bersiap,
karena Putera manusia akan datang pada
suatu ketika jang tak disangka-sangka.
41 Petruspun berkata kepadaNja:
Tuan, adakah perumpamaan ini Tuan
maksudkan bagi kami sadja, atau bagi
semua orang?
42 Maka bersabdalah Tuhan: Bendahara
setia dan bidjaksana manakah jang
akan diangkat oleh tuannja mendjadi
kepala atas segala hambanja, supaja
ia membagikan mereka gandum pada
waktunja?
43 Berbahagialah hamba, jang ketika
tuannja datang, terdapat sedang
mengerdjakan hal itu.
44 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu, dia akan diangkatnja
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mendjadi bendahara atas seluruh
miliknja.
45 Tetapi djikalau hamba itu berkata
dalam hatinja: Tuanku masih berlambat;
dan djikalau ia mulai menghantam
sesama-hambanja, laki-laki maupun
wanita, dan ia makan-minum sadja
sampai mabuk,
46 maka tuannja akan tiba pada suatu
hari jang tak tersangka-sangka dan
pada suatu ketika jang tidak diketahui;
maka tuan itu akan membelah dia, dan
membuat dia senasib dengan kaum tak
beriman.
47 Dan seorang hamba jang tahu akan
kehendak tuannja, namun tidak siap
dan tidak berlaku seperti dikehendaki
tuannja, maka dia akan kena pukulan
jang hebat.
48 Dan jang kurang tahu akan kehendak
tuannja akan melakukan apa jang patut
mendatangkan pukulan, dia akan kena
siksa sedikit sadja. Barang siapa diberi
banjak, banjak djuga akan dituntut
dari padanja, dan barang siapa diserahi
banjak, maka lebih banjak lagi akan
dituntut dari padanja.

Lukas 12.49–54
49 Maksud
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kedatanganKu ialah:
membawa api kedunia, dan betapa
hasrat hatiKu agar supaja ia menjala.
50 Tetapi Aku harus dipermandikan
dengan suatu permandian tertentu,
dan alangkah gelisah hatiKu hingga itu
berlangsung.
51 Adakah kamu sangka Aku datang
membawa damai kedunia? Aku
bersabda kepadamu: bukan! melainkan
pertentangan.
52 Karena mulai kini akan ada
pertentangan antara lima orang seisi
rumah, tiga menentang dua dan dua
menentang tiga.
53 Dan akan ada pertentangan: bapa
melawan anaknja, dan anak melawan
bapanja, ibu melawan puterinja, dan
puteri melawan ibunja, mak mentua
melawan menantunja, dan menantu
melawan mak mentuanja.
54 Lalu bersabdalah Ia kepada orang
banjak: Apabila kamu melihat awanawan naik disebelah barat, segera kamu
berkata: tentu hudjan hari ini, dan djadi
demikian.

Lukas 12.55–13.2
55 Dan
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apabila kamu melihat angin
selatan bertiup, kamu katakan: hari
akan panas terik, dan djadi demikian.
56 Wahai kamu orang munafik: rupa
bumi dan langit kamu artikan, mengapa
kamu tidak mengerti zaman ini?
57 Dan apa sebabnja kamu sendiri tidak
tahu membedakan jang benar?
58 Karena djika engkau berdjalan
bersama lawanmu untuk menghadap
pemerintah, tjoba lepaskan dirimu dari
padanja selama masih ditengah djalan,
supaja djangan engkau diseretnja
kedalam pendjara.
59 Aku bersabda kepadamu: Engkau
takkan keluar dari sana sebelum
utangmu terlunas habis.
1 Pada waktu itu beberapa
orang datang mengabarkan
kepadaNja tentang orang-orang Galilea,
bahwa darah mereka telah ditjampur
oleh Pilatus dengan darah binatang
persembahan mereka.
2 Jesus mendjawab serta bersabda:
Adakah kamu sangka orang-orang
Galilea itu lebih berdosa dari pada
sekalian orang Galilea jang lain, karena
mereka kena siksa itu?
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bersabda kepadamu: tidak! Tetapi
djika kamu tidak bertobat kamu semua
akan binasa setjara itu djuga.
4 Atau adakah pada sangkamu
kedelapanbelas orang jang mati
oleh runtuhnja menara Siloe, hanja
merekalah jang bersalah diantara
sekalian penduduk Jerusalem?
5 Aku bersabda kepadamu: tidak! Tetapi
djikalau kamu tidak bertobat, kamu
semua akan binasa setjara itu djuga.
6 Lalu Jesus mengutjapkan
perumpamaan ini: Ada seorang
mempunjai sebatang pohon ara
tertanam dalam kebun anggurnja. Ia
datang mentjari buah-buah padanja,
tetapi tidak menemukan.
7 Iapun berkata kepada pengurus
kebun itu: Selama tiga tahun sudah aku
mentjari buah-buah pada pohon ara ini;
apa gunanja ia mengisap lagi tanah itu?
8 Djawabnja: Tuan, biarkanlah dia
setahun ini lagi, supaja kutjangkul tanah
kelilingnja dan memupuk dia.
9 Barangkali ia akan berbuah; djikalau
tidak, maka hendaknja tuan suruh
tebang dia.

Lukas 13.10–16
10 Pada
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suatu hari Sabat Jesus
mengadjar dalam sebuah sinagoga.
11 Dan ada disitu seorang wanita
jang kerasukan roh djahat. Sudah
delapanbelas tahun lamanja ia sakit,
punggungnja bungkuk sehingga ia tidak
dapat berdiri tegak.
12 Serta melihatnja Jesuspun
memanggil dia, dan bersabda
kepadanja: Hai wanita, engkau akan
sembuh dari penjakitmu itu.
13 Lalu ia meletakkan tangan atasnja,
dan segera djuga tegaklah ia, lalu iapun
memudji Allah.
14 Tetapi kepala sinagoga sangat kesal
hati, sebab Jesus menjembuhkan pada
Sabat. Berkatalah ia kepada orang
banjak: Enam hari orang boleh bekerdja;
datanglah pada salah suatu hari itu
untuk disembuhkan, djangan pada
Sabat.
15 Tetapi Jesus bersabda kepadanja:
Wahai, kaum munafik, bukankah setiap
kamu, pada Sabat djuga, melepaskan
lembu atau keledainja dari kandang dan
membawanja ketempat minum?
16 Tetapi wanita seorang anak Abraham
ini, sudah selama delapanbelas tahun

Lukas 13.17–22
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terikat oleh roh djahat, adakah tidak
patut ia dilepaskan dari ikatan itu pada
Sabat djuga?
17 Mendengar itu, maka malulah
sekalian musuhNja, dan semua orang itu
bergembira atas segala perbuatan Jesus
jang semulia itu.
18 Sesudah itu bersabdalah Ia:
Keradjaan Allah sama dengan apa?
Atau dengan apakah akan Aku
membandingkannja?
19 Dia seumpama bidji sesawi jang
diambil oleh seorang dan ditanamkannja
dalam kebun, lalu bertumbuh mendjadi
pohon, sehingga burung-burung
dari udara datang bersarang dalam
ranting-rantingnja.
20 Bersabdalah Ia pula: Dengan apa
lagi hendaknja Kubandingkan Keradjaan
Allah?
21 Dia seumpama ragi jang diambil oleh
seorang wanita dan ditjampurkannja
kedalam tepung tiga takaran, sehingga
seluruhnja beragi.
22 Kemudian Jesus berdjalan melalui
kota-kota dan dusun-dusun sambil
mengadjar, dan meneruskan
perdjalananNja ke Jerusalem.

Lukas 13.23–28
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seorang kepadaNja: Tuan, hanja
sedikitlah orang jang akan diselamatkan
kelak? Bersabdalah Ia kepada mereka:
24 Berusahalah sekuat tenaga, supaja
kamu dapat masuk melalui pintu
jang sempit. Karena Aku bersabda
kepadamu: banjak sekali orang jang
mentjoba masuk, tetapi tidak dapat.
25 Apabila tuan rumah sudah bangun
dan menutup pintu, kamu akan berdiri
diluar, lalu mengetuk-ngetuk sambil
berkata: Tuan, bukalah bagi kami. Tetapi
ia akan berkata kepadamu: Aku tidak
tahu dari mana kamu datang.
26 Lalu kamu akan berkata: Kami telah
makan dan minum bersama dengan
Dikau, dan dilorong-lorong kota kami
Tuan telah mengadjar.
27 Tetapi Ia akan berkata: Aku tidak
tahu, dari mana kamu ini, njahlah dari
hadapanKu, wahai kamu sekalian jang
melakukan kedjahatan.
28 Kemudian akan ada tangisan dan
kertak gigi, bila kamu akan melihat
Abraham, Isaak, Jakub dan segala nabi
dalam Keradjaan Allah, tetapi kamu
sendiri terbuang keluar.

Lukas 13.29–34
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banjak orang akan datang dari
Timur dan Barat, dari Utara dan Selatan
dan didjamui dalam keradjaan Allah.
Ingatlah,
30 orang-orang jang terkemudian akan
mendjadi jang terlebih dahulu, dan
jang terdahulu akan mendjadi jang
terkemudian.
31 Pada ketika itu datanglah beberapa
orang parisi berkata kepadaNja:
Pergilah, larilah dari sini; Herodes
berniat membunuh Engkau.
32 Sabda Jesus kepada mereka: Pergilah
kamu; katakanlah kepada si serigala itu:
Hari ini dan esok Aku masih mengusir
setan-setan dan menjembuhkan
orang-orang; lusa Aku akan menemui
penjelesaianKu.
33 Tetapi hari ini, esok dan lusa, Aku
harus melandjutkan perdjalananKu,
sebab tidak patut seorang nabi dibunuh
diluar Jerusalem.
34 Jerusalem, wahai Jerusalem,
engkau jang membunuh nabi-nabi dan
meradjam orang-orang jang diutus
kepadamu! Betapa sering sudah Aku
hendak mengumpulkan anak-anakmu
seperti induk ajam mengumpulkan

Lukas 13.35–14.5
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anak-anaknja kebawah sajapnja, tetapi
engkau tidak mau.
35 Ingatlah, rumahmu akan tertinggal
sunji-sepi. Dan Aku bersabda kepadamu:
kamu takkan melihat Aku lagi, hingga
pada waktu kamu akan berkata:
Terpudjilah jang datang atas nama
Tuhan.
1 Pada suatu Sabat Jesus masuk
rumah seorang parisi terkemuka
hendak makan roti. Dan orang-orang
memata-mataiNja.
2 DidepanNja ada seorang jang sakit
busung air.
3 Jesus mulai berbitjara serta bertanja
kepada para ahli taurat dan orang-orang
parisi: Halalkah menjembuhkan orang
pada Sabat atau tidak?
4 Mereka itu diam sadja. Tetapi
Ia memegang orang itu dan
menjembuhkannja, lalu menjuruh
ia pulang.
5 Lalu bersabdalah Ia kepada mereka:
Siapakah diantara kamu tidak segera
menarik keluar keledai atau lembunja
jang terperosok kedalam perigi,
meskipun pada hari Sabat?
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tidak sanggup mendjawab
akan hal itu.
7 Lalu diutjapkanNja suatu
perumpamaan kepada para tamu,
sebab Ia melihat bagaimana mereka
memilih tempat-tempat terhormat, dan
bersabda kepada mereka:
8 Kalau engkau diundang kepada suatu
pesta nikah, djanganlah menduduki
tempat diatas. Karena boleh djadi ada
diundang seorang jang lebih dihormati
dari engkau,
9 dan jang telah mengundang engkau
dan dia, akan berkata kepadamu: berilah
dia ini tempat itu. Maka engkau terpaksa
dengan malu menduduki tempat jang
lebih rendah.
10 Sebaliknja, kalau engkau diundang,
duduklah pada tempat jang terendah,
sehingga apabila datang orang jang
mengundang engkau, ia akan berkata
kepadamu: Hai sahabat, silakan duduk
lebih keatas. Maka engkau mendapat
hormat didepan semua orang jang turut
berdjamu.
11 Karena barang siapa jang
meninggikan dirinja akan direndahkan

Lukas 14.12–16
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dan jang merendahkan dirinja akan
ditinggikan.
12 Dan kepada orang jang telah
mengundangNja itu Ia bersabda: Kalau
engkau mengadakan suatu perdjamuan
siang atau malam, djangan engkau
mengundang sahabat-sahabatmu
atau saudara-saudaramu, atau kaum
keluargamu, atau tetanggamu jang kaja,
karena mereka agaknja akan membalas
dengan mengundang engkau pula, dan
dengan demikian engkau mendapat
gandjaranmu.
13 Melainkan, kalau engkau
mengadakan suatu perdjamuan,
undanglah orang-orang miskin, jang
bertjatjat, lumpuh dan buta,
14 maka engkau akan berselamat,
karena mereka itu tidak mampu
membalas, dan engkau akan mendapat
balasan pada hari kebangkitan para
orang benar.
15 Mendengar itu berkatalah seorang
tamu kepadaNja: Berbahagialah jang
akan didjamu dalam Keradjaan Allah.
16 Lalu Jesus bersabda: Ada seorang
tuan mengadakan perdjamuan besar,
dan banjak orang ada diundang.

Lukas 14.17–23
17 Pada
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waktu perdjamuan sudah sedia
ia mengirim seorang hamba hendak
menjampaikan kepada para undangan:
Silakan tuan datang, sudah siap semua.
18 Tetapi sekalian orang itu sama-sama
minta maaf. Jang pertama berkata
kepadanja: Aku telah membeli sebidang
ladang dan perlu aku pergi menindjau;
hendaklah tuan maafkan.
19 Seorang lain berkata: Aku telah
membeli lima pasang lembu djantan,
dan perlu aku pergi mentjobai dia;
hendaklah tuan maafkan.
20 Jang lain pula berkata: Aku baru-baru
ini nikah, djadi tidak dapat aku datang.
21 Sekembali hamba itu, ia
memberitahukan segala itu kepada
tuannja, maka murkalah tuan itu dan
berkata kepada hambanja: Pergilah
segera kesegala djalan dan lorong kota,
dan bawalah masuk kemari semua
orang miskin, jang bertjatjat, buta dan
lumpuh.
22 Setelah kembali, berkatalah hamba
itu: pesan tuan telah kulakukan, dan
masih ada tempat.
23 Berkata tuan itu pula kepada hamba
itu: Pergilah kedjalan-djalan raja dan
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pagar-pagar, adjaklah semua orang
masuk, supaja rumahku penuh.
24 Karena Aku bersabda kepadamu:
Dari semua orang jang diundang dahulu,
tak seorangpun jang akan menikmati
perdjamuanKu.
25 Pada waktu banjak sekali orang
sedang berdjalan mengikutiNja,
berpalinglah Ia kepada mereka serta
bersabda:
26 Kalau seorang datang kepadaKu
dan tidak membentji bapanja, ibunja,
isterinja, anak-anaknja, saudarasaudaranja laki-laki atau wanita, bahkan
njawanja sendiri, tak mungkin ia
mendjadi muridKu.
27 Dan kalau seorang tidak memikul
salibnja serta mengikuti Aku, dia tidak
dapat mendjadi muridKu.
28 Siapakah diantara kamu jang berniat
membangun sebuah menara, tidakkah
ia dahulu duduk membuat anggaran
belandja, kalau-kalau uang tak tjukup
untuk menjelesaikan pekerdjaan itu?
29 Djikalau tidak, maka boleh djadi ia
meletakkan dasar, tetapi tidak mampu
menghabiskan pembangunannja. Lalu
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semua orang jang melihat hal itu akan
mengedjek dia,
30 serta berkata: Orang itu mulai
mengerdjakan pembangunannja, tetapi
tidak mampu menjelesaikannja.
31 Atau radja manakah jang hendak
pergi perang melawan seorang
radja lain, tidakkah ia dahulu duduk
mempertimbangkan apakah dengan
sepuluh ribu orang ia dapat melawan
orang jang datang bertempur dengan
duapuluh ribu orang?
32 Djikalau tidak, ia akan mengirimkan
utusan untuk meminta damai selama
radja itu masih djauh.
33 Demikian tak seorangpun diantara
kamu jang dapat mendjadi muridKu,
kalau ia tidak melepaskan diri dari
miliknja.
34 Garam itu baik, tetapi kalau ia
mendjadi tawar, dengan apa ia dapat
diasinkan pula?
35 Tak ada gunanja lagi untuk ladang
atau mendjadi pupuk, melainkan
dibuang sadja. Barang siapa bertelinga
untuk mendengar, hendaklah ia
mendengarkan.

Lukas 15.1–7
1 Sering

108

djuga orang pemungut
bea dan orang-orang berdosa
datang mendengarkan pengadjaranNja.
2 Maka orang-orang parisi dan ahli-ahli
taurat bersungut-sungut serta berkata:
Dia menerima orang-orang berdosa dan
makan bersama dengan mereka.
3 Maka Jesus mengutjapkan bagi
mereka perumpamaan sebagai berikut:
4 Djikalau salah seorang diantara kamu
mempunjai domba seratus ekor, dan
hilang seekor, bukankah ia meninggalkan
kesembilanpuluh sembilan itu dipadang
gurun, lalu pergi dahulu mentjari jang
hilang itu hingga dapat?
5 Dan setelah terdapat, diangkatnja
domba itu keatas bahunja dengan girang
hatinja,
6 dan sesampai dirumah ia mengundang
semua sahabat dan tetangganja dan
berkata kepada mereka: Bergembiralah
kamu bersama aku, sebab domba jang
hilang itu telah kudapat kembali.
7 Maka Aku bersabda kepadamu:
Demikianlah dalam surga lebih
besar kegembiraan atas satu orang
berdosa jang bertobat, dari pada atas

15
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sembilanpuluhsembilan jang tak perlu
bertobat.
8 Atau wanita manakah jang mempunjai
sepuluh drachma dan kehilangan satu,
tidak menjalankan pelita, menjapu
rumah dan mentjari dengan tjermat,
hingga dapat?
9 Dan setelah terdapat, ia memanggil
semua sahabat dan tetangga wanita, dan
berkata kepada mereka: Bergembiralah
kamu bersama aku, sebab drachma jang
hilang sudah kudapat kembali.
10 Maka Aku bersabda kepadamu:
Demikianlah para Malaekat Allah akan
bergembira atas satu orang berdosa
jang bertobat.
11 Dan bersabdalah Ia pula: Ada
seorang berputera dua orang.
12 Kata jang bungsu kepadanja: Bapa,
berilah aku bagian harta jang mendjadi
hakku. Maka dibahagikan hartanja
kepada kedua puteranja.
13 Beberapa hari kemudian berkemaslah
si bungsu; ia membawa segala
kepunjaannja dan berangkat
kesuatu negeri jang djauh. Disana
ia memboroskan hartanja dengan hidup
berfoja.
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sesudah diboroskannja segala
hartanja, daerah itu ditimpa bentjana
kelaparan dan iapun mulai melarat.
15 Sebab itu ia memperhambakan
dirinja kepada seorang penduduk
negeri itu, lalu disuruh oleh orang
itu menggembalakan kawanan babi
diladang.
16 Meskipun ia ingin mengisi perutnja
dengan ampas buah-buahan makanan
babi, namun tak seorangpun jang
memberikan kepadanja.
17 Maka insjaflah ia dan berkata dalam
hatinja: Betapa banjak orang upahan
dalam rumah bapaku mempunjai redjeki
melimpah-limpah, dan aku ini mati
kelaparan.
18 Saja mau meninggalkan tempat ini
dan pulang kepada bapaku, dan berkata
kepadanja: Ja Bapa, saja berdosa
terhadap surga dan bapa;
19 saja tak lajak disebut anakmu lagi,
tetapi hendaknja bapa menerima saja
sebagai seorang upahan.
20 Maka ditinggalkannja negeri itu dan
pulang kepada bapanja. Dari djauh bapa
itu melihat dia datang, maka terharulah
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hatinja; iapun lari menemuinja, lalu
memeluk serta mentjiumnja.
21 Berkatalah anak itu kepadanja: Ja
bapa, saja berdosa terhadap surga dan
bapa, saja tak lajak disebut anakmu lagi.
22 Tetapi bapa itu berkata kepada
hamba-hambanja: Ambillah segera
pakaian jang terbagus, dan kenakanlah
kepadanja. Berilah dia sebentuk tjintjin
pada djarinja dan kasut pada kakinja.
23 Ambillah anak lembu jang tertambun
itu, dan sembelihlah. Hendaklah kita
makan dan berpesta,
24 sebab anakku ini telah mati tetapi
hidup kembali, telah hilang dan terdapat
kembali.
25 Adapun anak sulungnja sedang ada
diladang. Ketika ia pulang dan mendekati
rumah, didengarnja bunji musik dan
tari-tarian.
26 Dipanggilnja seorang hamba dan
bertanja apakah arti semuanja itu.
27 Djawab hamba itu: Adikmu telah
pulang dan bapamu menjembelih anak
lembu jang tambun, karena dia kembali
dengan selamat.
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sulung itu djengkel dan tidak
mau masuk. Lalu bapanja keluar hendak
membudjuknja.
29 Tetapi ia mendjawab: Bertahun-tahun
lamanja saja bekerdja untuk bapa, dan
satupun perintah bapa belum pernah
kulanggar; tetapi belum pernah bapa
memberi saja seekor anak-kambing
sekalipun, untuk berpesta bersama
kawan-kawanku.
30 Tetapi bagi anakmu jang telah
memboroskan hartamu bersama
pelatjur-pelatjur dan kini pulang, bapa
menjembelih anak lembu jang tambun
itu.
31 Djawab bapa itu kepadanja: Hai
anakku, engkau selalu tinggal sertaku,
dan segala milikku adalah milikmu,
32 tetapi patut kita berpesta dan
bergirang hati, sebab adikmu itu telah
mati, tetapi hidup kembali, telah hilang
dan terdapat kembali.
1 Dan bersabdalah Jesus kepada
murid-muridNja pula: Ada
seorang hartawan mempunjai seorang
bendahara jang didakwa padanja, bahwa
ia memboroskan harta tuannja.

16
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dipanggilnja bendahara itu dan
berkata kepadanja: Apa jang kudengar
tentangmu? Berilah perhitungan atas
segala urusanmu. Tak boleh engkau
mendjabat bendahara lagi!
3 Berpikirlah bendahara itu serta
berkata dalam hatinja: Apakah jang
hendaknja kuperbuat, sebab kini tuanku
memetjatkan saja dari djabatan? Untuk
mentjangkul saja tidak kuat, untuk
mengemis saja malu.
4 Ha, saja tahu apa jang hendak
kuperbuat, supaja setelah dipetjat saja
diterima orang dalam rumah mereka.
5 Dan dipanggilnja sekalian orang jang
berutang pada tuannja. Ia berkata
kepada jang pertama: Berapa utangmu
pada tuanku?
6 Sahut orang itu: Seratus bat minjak.
Kata bendahara itu: Inilah surat
utangmu, duduklah lekas dan tulislah:
limapuluh!
7 Kepada seorang lain ia berkata:
Engkau ini, berapa utangmu? Sahut
orang itu: seratus kor terigu. Kata
bendahara: Inilah surat utangmu,
tulislah: delapanpuluh!

Lukas 16.8–13
8 Lalu

114

tuan memudji bendahara itu
sebab dia bertindak dengan tjerdik,
karena memang putera-putera dunia ini
lebih tjerdik dalam pergaulan dengan
sesamanja dari pada putera-putera
tjahaja.
9 Karena itu Aku bersabda kepadamu:
Berusahalah mempergunakan mamon
jang tak sah itu untuk mendapat
sahabat-sahabat bagimu, supaja apabila
habis mamon itu, mereka menjambut
kamu kedalam perkemahan abadi.
10 Barang siapa setia dalam perkara
ketjil, dia djuga setia dalam perkaraperkara besar. Dan barang siapa tidak
djudjur dalam perkara ketjil, dia djuga
tidak djudjur dalam perkara-perkara
besar.
11 Djadi, kalau kamu terdapat tidak
setia dalam mengurus mamon jang tak
sah, siapakah jang akan mempertjajakan
kepadamu harta-harta sedjati?
12 Dan kalau kamu tidak setia terhadap
kepunjaan orang lain, siapakah
jang menjerahkan hartamu sendiri
kepadamu?
13 Tak mungkin seorang hamba
bertuankan dua orang. Ia akan
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membentji jang seorang dan mengasihi
jang lain, ataupun ia setia kepada jang
seorang dan mengabaikan jang lain. Tak
mungkin kamu bertuankan Allah dan si
mamon serentak.
14 Semuanja itu terdengar oleh orangorang parisi, dan sebab lobanja akan
uang mereka mentjemoohkan Jesus.
15 Tetapi Ia bersabda kepada mereka:
Kamu itu pura-pura saleh didepan mata
orang, tetapi Allah tahu akan hatimu. Apa
jang megah dalam pandangan manusia,
adalah djidjik dalam pandangan Allah.
16 Hukum Taurat beserta Nabi-nabi
berlaku sampai kedatangan Joanes,
tetapi kemudian dari itu Keradjaan Allah
dimaklumkan, dan setiap orang akan
merebutnja dengan berdjuang.
17 Tetapi lebih mudah langit dan bumi
ini lenjap daripada satu noktah dari
hukum Taurat hilang.
18 Barang siapa mentjeraikan isterinja,
lalu mengawini seorang lain, dia berbuat
zinah; dan siapa jang mengawini wanita
jang ditjeraikan oleh lakinja, diapun
berbuat zinah.
19 Ada seorang hartawan jang biasa
berpakaian beledu merah dan kain
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halus, lagi sehari-hari berpesta dengan
kemewahan.
20 Dan ada pula seorang pengemis
bernama Lasarus jang berbaring pada
pintu rumah orang kaja itu: badannja
berpekung seluruhnja.
21 Ia ingin menghilangkan laparnja
dengan remah-remah jang djatuh
dari medja tuan jang kaja itu, dan
andjing-andjing datang mendjilat
luka-lukanja.
22 Pada suatu hari pengemis itu
meninggal, lalu dibawa oleh Malaekatmalaekat kedalam pangkuan Abraham.
Djuga orang kaja itu meninggal, lalu
dikuburkan.
23 Dan dalam sengsaranja dialam
maut ia menengadah dan tampak
kepadanja Abraham dengan Lasarus
dipangkuannja.
24 Iapun berseru: Hai bapaku Abraham,
kasihanilah aku: kirimlah Lasarus, supaja
ia mentjelupkan udjung djarinja dalam
air, lalu datang menjegarkan lidahku,
sebab terlalu hebat penderitaanku dalam
njala api ini.
25 Kata Abraham kepadanja: Hai
anakku, ingatlah engkau sudah
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memperoleh kesenanganmu
sepandjang hidupmu, sedangkan
Lasarus bersengsara; sekarang ia
dihiburkan dan engkau dalam sengsara.
26 Tambah pula, antara kamu dan kami
ada djurang jang dalam, sehingga orang
jang hendak menjeberang dari sini
kepadamu, tidak dapat. Tidak mungkin
pula seorang dari sana menjeberang
kepada kami.
27 Kata orang itu: Kalau demikian, saja
minta hendaknja bapa kirim dia kerumah
bapaku,
28 sebab ada lima saudaraku lagi;
hendaknja ia menasehati mereka,
supaja djangan sampai merekapun
masuk kedalam tempat penderitaan ini
kelak.
29 Kata Abraham kepadanja: Moses dan
Nabi-nabi ada pada mereka; hendaklah
mereka mendengarkan dia.
30 Kata orang itu: Betul, bapaku
Abraham, tetapi kalau seorang dari
antara orang mati datang kepada
mereka, tentu mereka bertobat.
31 Tetapi Abraham mendjawab: Kalau
mereka tidak mau mendengarkan Moses
dan Nabi-nabi, tentu sadja mereka tidak
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djuga dijakinkan oleh seorang mati jang
bangkit.
1 Jesus bersabda kepada
para muridNja: Tak mungkin
segala pengaruh djahat dihindarkan,
tetapi bertjelakalah orang jang
menjebabkannja.
2 Lebih baik baginja, sebuah batugilingan berat dipasang pada lehernja
dan ia dibanting kedalam laut, dari pada
ia menjebabkan salah seorang jang
terketjil ini berbuat dosa.
3 Djagalah dirimu. Kalau saudaramu
bersalah, nasehatilah dia, dan kalau ia
menjesal ampunilah dia.
4 Dan sekiranja ia bersalah tudjuh kali
terhadapmu dan tudjuh kali ia balik serta
berkata: Aku menjesal, maka haruslah
engkau mengampuni dia.
5 Kata murid-murid kepada Tuhan:
Tambahilah kepertjajaan kami.
6 Bersabdalah Tuhan: Djikalau
kepertjajaanmu sebesar bidji sesawi,
dan kamu berkata kepada pohon kertau
ini: tjabutlah akarmu dan tanamkan
dirimu dalam laut, maka dia akan
menurut perintahmu itu.

17
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seorang diantara kamu
mempunjai hamba pembadjak atau
penggembala ternak, adakah ia berkata
kepadanja, ketika ia baru pulang dari
ladang: marilah segera duduk makan?
8 Bukankah dia berkata kepadanja:
Sediakanlah dahulu makananku; ikatlah
pinggangmu dan lajanilah aku; dan
setelah aku selesai makan, engkaupun
boleh makan?
9 Adakah tuan itu harus berterimakasih kepada hamba itu, kalau dia
melaksanakan segala jang ditugaskan
kepadanja?
10 Demikian djuga kamu: sesudah
kamu melaksanakan semua jang
diwadjibkan kepadamu katakanlah:
Kami ini hamba-hamba tak berharga;
kami hanja melaksanakan kewadjiban
kami.
11 Pada perdjalananNja ke Jerusalem,
Jesus menjusur perbatasan antara
Samaria dan Galilea.
12 Ketika Ia hendak masuk kedalam
suatu dusun, datanglah sepuluh orang
berkusta menemuiNja. Mereka berdiri
djauh dan berseru:
13 Jesus, Tuan, kasihanilah kami.
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melihat mereka, berkatalah
Jesus: Pergilah menundjukkan dirimu,
kepada para imam. Dan ditengah djalan
terdjadilah mereka dibersihkan.
15 Seorang dari antara mereka, serta
melihat dirinja sudah sembuh, kembali
sambil memudji Allah dengan suara
njaring.
16 Iapun sudjud didepan kaki Jesus, dan
mengutjap terima kasih kepadaNja. Dan
dia itu seorang Samaria.
17 Lalu Jesus bertanja: Bukankah
sepuluh orang jang dibersihkan;
dimanakah sembilan jang lain itu?
18 Tak seorangpun kembali untuk
memberi hormat kepada Allah ketjuali
orang asing ini?
19 Dan bersabdalah Jesus kepadanja:
Bangunlah dan pulanglah kerumahmu;
kepertjajaanmu telah menjelamatkan
engkau.
20 Pada suatu hari beberapa orang parisi
bertanja kepadaNja, bilamana Keradjaan
Allah akan tiba. Ia mendjawab serta
bersabda: Keradjaan Allah tidak datang
setjara menjolok mata.
21 Tidak pula orang katakan: Lihatlah,
dia ada disini; lihatlah, dia ada disana!
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Karena Keradjaan Allah ada diantara
kamu.
22 Bersabdalah Ia pula kepada muridmuridNja: Akan tiba waktunja, kamu
ingin melihat hanja satu dari segala hari
Putera manusia, tetapi tidak lihat.
23 Dan kalau orang katakan kepadamu:
Lihatlah Ia disana; lihatlah Ia disini,
djangan kamu pergi, djangan kamu ikut.
24 Karena seperti halilintar memantjar
dari satu udjung langit sampai keudjung
jang lain, demikian halnja kedatangan
Putera manusia pada hariNja kelak.
25 Tetapi sebelum hari itu, perlulah Ia
menderita banjak sengsara dan dibuang
oleh kaum zaman ini.
26 Dan seperti dimasa Noe, demikianlah
keadaan pada kedatangan Putera
manusia kelak:
27 orang makan-minum, menikahkan
dan menikahi, sampai pada hari Noe
masuk kedalam bahtera dan air naik
hingga membasmi semua orang.
28 Dan seperti dimasa Lot: orang
makan-minum, berdjual-beli, menanam
dan membangunkan rumah-rumah,
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setelah Lot keluar dari Sodoma,
hudjan api dan belerang turun dari langit
hingga membasmi semua orang.
30 Demikianlah keadaan ketika Putera
manusia menampakkan Diri kelak.
31 Barang siapa pada hari itu berada
diatas sotoh rumah, dan perkakasnja
ada dalam rumah, djanganlah ia turun
mengambilnja. Dan jang sedang berada
diladang, djangan ia balik dahulu.
32 Ingatlah akan isteri Lot.
33 Barang siapa berusaha memelihara
njawanja, akan kehilangan njawa
dan siapa kehilangan njawa akan
mendapatnja kembali.
34 Dan Aku bersabda kepadamu: Pada
malam itu djika ada dua orang berbaring
diatas satu tempat tidur, jang seorang
akan diambil dan jang lain ditinggalkan.
35 Dan dari dua wanita jang tengah
menggiling, seorang akan diambil dan
jang lain ditinggalkan.
36 (Dan djika ada dua orang diladang,
jang seorang akan diambil dan jang lain
ditinggalkan).
37 Mereka bertanja: Dimana, Tuan?
Djawab Jesus: Ditempat ada bangkai,
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kesanapun burung-burung nazar
berkerumun.
1 Dan Ia mengutjapkan bagi
mereka sebuah perumpamaan
lagi, untuk menjatakan bahwa orang
harus berdoa selalu dan tanpa melesu.
2 Iapun bersabda: Dalam sebuah kota
ada seorang hakim jang tidak takut
kepada Allah dan tidak peduli akan
manusia.
3 Dan ada dikota itu seorang wanita
djanda jang sudah berkali-kali
mendapatkan dia dan berkata:
Benarkanlah perkaraku terhadap
lawanku.
4 Agak lama hakim itu menolak, tetapi
achirnja ia berkata dalam hatinja:
Walaupun aku tidak takut kepada Allah
dan tidak peduli akan orang,
5 namun baiklah aku mengurus
perkaranja djuga, supaja ia djangan
selalu datang mengganggu aku.
6 Dan bersabdalah Tuhan: Perhatikanlah
apa jang dikatakan oleh hakim jang
djahat itu.
7 Bukankah Allah akan membenarkan
perkara segala orang pilihanNja, jang
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siang-malam menjeru kepadaNja? Dan
apakah Ia bertangguh?
8 Aku bersabda kepadamu: Ia akan
segera membenarkan perkara mereka.
Akan tetapi: entahkah Putera manusia
pada ketika kedatanganNja akan
menemui kepertjajaan dibumi?
9 Dan diutjapkanNja perumpamaan ini
lagi kepada beberapa orang jang jakin
akan kesutjian dirinja dan memandang
rendah kepada orang lain.
10 Ada dua orang naik kekenisah hendak
berdoa: Seorang parisi dan seorang
pemungut bea.
11 Orang parisi itu berdiri tegak
dan berdoa dalam hatinja: Tuhan,
aku bersjukur kepadaMu, sebab aku
tidak serupa orang lain, seperti orang
perampas, jang tjurang, jang berzinah
atau djuga seperti pemungut bea itu.
12 Aku berpuasa dua hari seminggu dan
mendermakan sepersepuluh dari segala
perolehanku.
13 Tetapi pemungut bea itu berdiri
dari djauh dan tak berani mengangkat
matanja kesurga; dan sambil menepuknepuk dadanja ia berdoa: Ja Tuhan,
kasihanilah saja orang berdosa ini.
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Aku bersabda kepadamu: Dia
ini pulang kerumahnja sebagai seorang
benar, dan jang lain tidak. Karena
barang siapa meninggikan dirinja akan
direndahkan, dan jang merendahkan
dirinja akan ditinggikan.
15 Dan orang membawa anak-anaknja
kepada Jesus, supaja Ia menjentuh
mereka. Melihat itu para murid menolak
orang itu.
16 Tetapi Jesus memanggil mereka dan
bersabda: Biarkanlah anak-anak datang
kepadaKu, djangan kamu menghalang
mereka, karena Keradjaan Surga adalah
milik orang-orang seperti mereka ini.
17 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu: Barang siapa tidak
menjambut Keradjaan Allah seperti
kanak-kanak, ia takkan masuk
kedalamnja.
18 Dan datanglah seorang terkemuka
kepadaNja serta bertanja: Guru jang
baik, apakah jang harus aku perbuat
untuk memperoleh hidup jang abadi?
19 Djawab Jesus: Sebab apa engkau
menjebut Aku baik? Tak ada jang baik
ketjuali Allah sendiri.
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sjarat hukum kauketahui:
Djangan berzinah, djangan membunuh,
djangan mentjuri, djangan naik saksi
dusta, hormatilah ibu-bapamu.
21 Kata orang itu: Segala itu telah
kutaati sedjak umur mudaku.
22 Mendengar itu berkatalah
Jesus kepadanja: Masih ada satu
kekuranganmu: djuallah segala hartamu
dan sedekahkannja kepada orang
miskin, maka engkau akan beroleh
harta dalam surga. Kemudian datanglah
kemari pula dan ikutilah Aku.
23 Mendengar itu amat bersedih hati ia,
sebab hartanja banjak.
24 Ketika Jesus melihat dia demikian,
Iapun bersabda: Betapa sulitnja seorang
kaja masuk kedalam Keradjaan Allah!
25 Lebih mudah seekor unta melalui
lubang djarum, dari pada seorang kaja
masuk kedalam Keradjaan Allah.
26 Beberapa pendengar berkata
kepadaNja: Kalau begitu, siapakah jang
dapat selamat?
27 Sabda Jesus: Jang mustahil pada
manusia memang mungkin pada Allah.
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Petrus: Tuan, kami ini telah
meninggalkan segala kepunjaan kami
dan mengikuti Tuan.
29 Sabda Jesus kepada mereka:
Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu:
Barang siapa, karena Keradjaan Allah,
meninggalkan rumahnja, isterinja,
saudara-saudaranja, ibu-bapanja atau
anak-anaknja,
30 tak boleh tidak ia mempunjai itu
lipat ganda didunia ini, dan hidup abadi
didunia achirat.
31 Lalu Ia memanggil duabelas
murid itu kesamping dan bersabda
kepada mereka: Sekarang kita naik
ke Jerusalem, dan akan berlangsung
semua, jang tersurat oleh para nabi
tentang Putera manusia.
32 Ia akan diserahkan ketangan orangorang kafir, diperolok-olokkan, dianiaja
dan diludahi.
33 Orang akan mendera dan
membunuhNja, tetapi pada hari
ketiga Ia akan bangkit pula.
34 Akan tetapi sabdaNja itu tidak masuk
akal mereka, dan tinggal penuh rahasia:
mereka tidak mengerti maksud utjapan
itu.
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Jesus mendekati Jericho, ada
seorang buta duduk mengemis dipinggir
djalan.
36 Sebab dia mendengar banjak orang
berdjalan disitu, iapun bertanja: Apa itu?
37 Kata orang kepadanja: Jesus dari
Nazaret sedang liwat.
38 Dengan suara njaring iapun berseru:
Jesus, putera David, kasihanilah saja.
39 Tetapi orang-orang jang berdjalan
didepan menegur dia, supaja ia diam.
Tetapi makin keras ia menjerukan:
Putera David, kasihanilah saja.
40 Jesuspun berhenti serta menjuruh
hantar orang itu kepadaNja. Setelah
dekat, bertanjalah Jesus kepadanja:
41 Apakah jang kauingin Aku perbuat
bagimu? Djawab orang itu: Tuan,
semoga saja dapat melihat.
42 Bersabdalah Jesus kepadanja:
melihatlah, kepertjajaanmu telah
menolong engkau.
43 Dan pada ketika itu djuga ia melihat,
lalu mengikuti Jesus sambil memuliakan
Allah. Dan sekalian rakjat jang melihat
itu memudji-mudji Allah.
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Jesus masuk kedalam
kota Jericho dan berdjalan terus
melintasi kota itu.
2 Ada disitu seorang bernama Zacheus,
kepala pemungut bea dan amat kaja.
3 Ia ingin melihat siapakah Jesus itu,
tetapi tidak dapat karena orang banjak
dan ia berbadan pendek. Sebab itu ia lari
4 mendahului orang banjak itu, lalu
dipandjatnja pohon kertau, supaja ia
dapat melihat Jesus jang hendak liwat
disitu.
5 Sesampai ditempat itu Jesus
mengangkat mata dan terlihat olehNja
Zacheus, lalu berkata kepadanja: Hai
Zacheus, turunlah lekas; hari ini Aku
perlu menumpang dalam rumahmu.
6 Dan segera iapun turun dan dengan
girang hati ia menjambut Jesus kedalam
rumahnja.
7 Tetapi sekalian orang jang
menjaksikan hal itu bersungut
serta berkata: Ia menumpang dalam
rumah seorang berdosa.
8 Tetapi Zacheus menghadapi Tuhan
serta berkata kepadaNja: Tuan, saja
akan mendermakan setengah hartaku
bagi orang-orang miskin, dan sekiranja
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saja telah merugikan seseorang, akan
saja gantikan empat kali ganda.
9 Lalu Jesus bersabda tentangnja: Hari
ini telah turun selamat atas rumah ini,
sebab iapun seorang anak Abraham.
10 Putera manusia datang untuk
mentjari dan menjelamatkan jang
hilang.
11 Bagi orang banjak jang
mendengarkan pembitjaraanNja
itu, Jesus menambahkan lagi satu
perumpamaan, sebab Ia sudah
mendekati Jerusalem dan orang-orang
menjangka bahwa Keradjaan Allah
segera akan tampak. Ia bersabda:
12 Ada seorang bangsawan pergi
kesuatu negeri djauh untuk menerima
martabat-radja, dan setelah diterima
hendak pulang.
13 Ia memanggil sepuluh pegawainja
dan memberi mereka sepuluh mna serta
berkata: Berniagalah hingga aku pulang.
14 Tetapi orang-orang setanah air
membentji dia, dan mereka mengirim
utusan-utusan menjusuli dia, dan
mengatakan: Kami tidak setudju dia
mendjadi radja atas kami.
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diperolehnja martabat radja
iapun pulang, lalu disuruhnja panggil
pegawai-pegawainja jang telah diberi
sepuluh mna itu, ingin mengetahui
berapa hasil perniagaan mereka
masing-masing.
16 Datanglah jang pertama, katanja:
Tuan, mna tuan telah menghasilkan
sepuluh mna.
17 Maka berkatalah radja itu: Sabaslah
pegawai jang baik: engkau telah setia
atas sedikit, aku memberi engkau
kekuasaan atas sepuluh kota.
18 Jang kedua berkata: Tuan, mna tuan
telah menghasilkan lima mna.
19 Kata radja itu kepadanja: Engkau
mendapat kekuasaan atas lima kota.
20 Tetapi seorang jang lain lagi berkata:
Tuan, inilah mna tuan, telah kusimpan
dalam saputangan;
21 saja takut kepada tuan, karena tuan
seorang jang keras dan mengambil jang
tidak tuan taruhkan dan menuai jang
tidak tuan taburkan.
22 Berkatalah radja itu: Wahai pegawai
djahat, dengan kata-katamu sendiri aku
menghukum engkau. Engkau sudah
tahu, bahwa aku seorang jang keras hati
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dan mengambil jang tidak kutaruhkan,
dan menuai jang tidak kutaburkan.
23 Mengapa uangku itu tidak
kaubungakan pada pedagang-pedagang
uang, agar sesudah kembali, aku dapat
menagih uangku itu serta dengan
bunganja?
24 Lalu ia berkata kepada orang-orang
jang berdiri disitu: Ambillah mna itu
dari padanja; berikan kepada jang
mempunjai sepuluh.
25 Kata mereka: Dia sudah punja
sepuluh mna.
26 Maka Aku bersabda kepadamu: Siapa
berkepunjaan akan diberi lagi, tetapi
jang tidak berkepunjaan, akan diambil
dari padanja djuga jang ada padanja.
27 Dan orang-orang jang bentji padaku
dan tidak mau aku mendjadi radjanja,
bawalah mereka kemari; bunuhlah
mereka didepan mataku.
28 Dan sehabis pengadjaran itu,
Jesuspun berdjalan dimuka meneruskan
perdjalanan ke Jerusalem.
29 Ketika Ia mendekati Betfage dan
Betania, jang terletak diatas bukit
jang bernama Zaitun, dikirimNja dua
muridNja,
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berpesan: Pergilah kedusun
dihadapanmu itu. Setelah masuk, kamu
akan mendapati seekor anak keledai
tertambat disitu, jang belum pernah
dikendarai seorangpun. Uraikanlah
talinja dan bawalah dia kemari.
31 Dan djika orang bertanja: mengapa
melepaskan dia, katakanlah: Tuan
memerlukannja.
32 Kedua murid itu pergi dan mendapati
seperti jang dikatakan oleh Jesus.
33 Dan sedang mereka mengorakkan
tali anak keledai itu, bertanjalah jang
empunja: Mengapa kamu lepaskan
keledai itu?
34 Kata mereka: Tuan memerlukannja.
35 Merekapun membawa keledai
itu kepada Jesus dan setelah
membentangkan pakaian mereka
sendiri diatas punggung keledai, mereka
menolong Jesus naik.
36 Dan sedang Ia mengendarai keledai
itu, orang menghamparkan pakaiannja
didjalan,
37 dan tatkala mereka masih dilereng
bukit Zaitun dan mendekati kota, muridmurid, jang besar sekali djumlahnja,
mulai bersorak-sorai memudji Allah,
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karena segala mukdjizat jang telah
disaksikannja, katanja:
38 Terpudjilah Radja, jang tiba atas
nama Tuhan, damai disurga, kemuliaan
disurga jang tinggi.
39 Tetapi diantara orang banjak itu ada
beberapa orang parisi jang berkata:
Guru, laranglah murid-murid berbuat
demikian.
40 Tetapi Ia mendjawab: Seandainja
mereka diam, maka batu-batu akan
bersorak-sorai.
41 Dan sesudah makin dekat, dan
nampaklah kota, Jesus menangisinja
serta bersabda:
42 Aduhai, seandainja pada hari ini
djuga kau mengerti, apakah jang
mendatangkan damai bagimu, tetapi kini
masih tersembunji bagi matamu.
43 Akan datang masanja, musuhmusuhmu mengelilingi engkau dengan
kubu dan mengepungi dan mengimpit
engkau dari segala pihak.
44 Mereka akan membinasakan engkau
dan segala anak-anakmu jang ada
didalammu; mereka takkan membiarkan
dalammu satu batu tinggal tersusun
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diatas jang lain, oleh karena engkau
tidak sadar akan waktu engkau dilawati.
45 Kemudian masuklah Jesus kedalam
kenisah dan mulai mengusir segala orang
jang sedang berdjual-beli didalamnja.
46 Ia bersabda kepada mereka:
Ada tersurat: RumahKu adalah
rumah sembahjang, tetapi kamu
mendjadikannja sebagai gua penjamun.
47 Tiap-tiap hari Ia mengadjar didalam
kenisah. Para imam-imam besar, ahli-ahli
taurat dan jang terkemuka dari rakjat
sedang berichtiar membunuhNja,
48 tetapi mereka tidak tahu bagaimana
bertindak, sebab seluruh rakjat terpikat
kepadaNja dan suka mendengarkan Dia.
1 Pada salah suatu hari semasa
Ia mengadjar didalam kenisah
serta memaklumkan Kabar-gembira,
datanglah kepadaNja imam-imam besar,
ahli-ahli taurat dan orang tua-tua dari
rakjat,
2 dan berkata kepadaNja: Katakanlah
kepada kami, manakah kewenanganmu
Engkau mengerdjakan semua ini?
Atau siapakah jang memberi Engkau
kekuasaan itu?
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mendjawab: Akupun hendak
mengadjukan satu pertanjaan
kepadamu: Tjoba kamu djawab:
4 Permandian Joanes berasal dari surga
atau dari manusia?
5 Mereka saling menimbang serta
berkata: Djika kita katakan: dari surga,
Ia akan mengatakan kepada kita: Kalau
begitu, mengapa kamu tidak pertjaja
kepadanja?
6 Tetapi kalau kita katakan: dari
manusia, maka seluruh rakjat akan
meradjam kita, sebab mereka jakin,
bahwa Joanes itu seorang nabi.
7 Lalu mereka mendjawab: kami tidak
tahu dari mana asalnja!
8 Berkatalah Jesus: Kalau begitu,
Akupun tidak mengatakan kepada kamu,
dengan kewenangan manakah Aku
melakukan semua itu.
9 Dan diutjapkanNja kepada orang
banjak perumpamaan ini: Ada seorang
jang membuka kebun anggur: kemudian
disewakannja kepada beberapa petani,
lalu ia bepergian untuk beberapa waktu
lamanja.
10 Pada ketika jang ditentukan ia
mengirim seorang hamba kepada
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petani-petani itu, hendak menerima
bagian dari hasil kebun itu. Tetapi
mereka menghantam dia dan menjuruh
dia pulang dengan tangan hampa.
11 Lalu tuan itu mengirim seorang
hamba jang lain lagi, tetapi diapun
dipukuli dan ditjertja oleh mereka, dan
djuga disuruh pulang dengan tangan
hampa.
12 Pada ketiga kalinja ia mengirim
seorang hamba, tetapi diapun dilukai
dan diusir keluar.
13 Berkatalah tuan kebun anggur itu:
Apakah hendaknja kuperbuat sekarang?
Ha, aku akan mengirim puteraku jang
tertjinta; tentu dia mereka segani.
14 Tetapi serta petani-petani melihat
dia, merekapun berunding dan seorang
berkata kepada seorang: dia inilah waris,
mari kita bunuh dia, supaja warisannja
mendjadi milik kita. Lalu mereka
menjeret dia ke luar dan membunuhnja.
15 Bagaimanakah tuan kebun itu akan
bertindak terhadap petani-petani itu?
16 Ia akan memusnahkan petanipetani itu, dan kebun anggur akan
diserahkannja kepada petani-petani jang
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lain. Mendengar itu merekapun berkata:
Djangan dibiarkan Allah.
17 Tetapi sambil menatap mereka Jesus
bersabda: Apakah gerangan arti sabda
Alkitab: Batu jang terbuang oleh para
pembangun telah mendjadi batu sendi?
18 Barang siapa djatuh diatas batu ini,
ia akan remuk, dan barang siapa ditimpa
batu ini, ia akan hantjur.
19 Lalu para ahli taurat serta imamimam besar berichtiar menangkapNja,
sebab mereka mengerti, bahwa
merekalah jang dimaksudkan dalam
perumpamaan itu, tetapi mereka takut
kepada rakjat.
20 Untuk mengamat-amatiNja mereka
mengirim mata-mata jang pura-pura
berlaku djudjur, supaja mendjeratNja
dalam salah suatu utjapanNja, dan
dengan demikian mereka dapat
menjerahkanNja ketangan pemerintah
dan wali negeri.
21 Mereka bertanja kepadaNja: Guru,
kami tahu Engkau berbitjara dan
mengadjar dengan ichlas, tidak mentjari
muka; dan Engkau mengadjarkan djalan
Allah dengan segala kebenaran:
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atau tidakkah kami membajar
padjak kepada kaisar?
23 Tetapi Jesus mengerti muslihat
mereka, dan bersabda kepada mereka:
24 Tundjukkanlah kepadaku sekeping
denar. Gambar dan tjap ini siapa
empunja? Djawab mereka: Kaisar punja.
25 Sabda Jesus pula: Kalau begitu,
bajarlah kepada kaisar apa jang
mendjadi hak kaisar, dan kepada Allah
jang mendjadi hak Allah.
26 Dengan demikian mereka tidak
berhasil mendjeratNja dalam suatu
utjapanNja didepan orang banjak.
Bahkan mereka takdjub akan
djawabanNja, lalu mereka diam
sadja.
27 Datang djuga beberapa dari golongan
saduki, jang menjangkal adanja
kebangkitan orang mati. Mereka bersoal
kepadaNja:
28 Guru, Moses telah menulis bagi
kami: Djikalau seorang meninggal, dan
ia beristeri, tetapi tidak berputera, dan
ia mempunjai seorang saudara, maka
wadjiblah saudara ini menikahi isteri
itu untuk menerbitkan turunan bagi
saudaranja.
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ada tudjuh orang laki-laki
bersaudara. Jang sulung beristeri, tetapi
ia meninggal tanpa berputera.
30 Lalu isterinja dinikahi oleh jang
kedua,
31 kemudian oleh jang ketiga dan
selandjutnja oleh ketudjuh saudara itu.
Mereka meninggal tanpa berputera.
32 Achirnja wanita itu djuga meninggal.
33 Siapa dari mereka itu akan
beristerikan dia dimasa achirat? Padahal
ketudjuh mereka telah menikahinja.
34 Sabda Jesus kepada mereka:
Anak-anak dunia ini menikah dan
dinikahi,
35 tetapi orang-orang jang dianggap
lajak untuk mendapat bagian dalam
dunia jang lain itu dan dalam kebangkitan
orang mati, mereka tidak menikahi atau
dinikahkan lagi;
36 sebab mereka tidak bisa mati
lagi. Mereka sama seperti malaekatmalaekat, dan mendjadi anak-anak
Allah, karena telah mendjadi anak-anak
kebangkitan.
37 Perihal kebangkitan orang mati,
Mosespun telah memberi pernjataan
dalam bab mengenai pokok duri-duri
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itu, dimana ia menjebut Allah Tuhan
Abraham, dan Tuhan Isaak, dan Tuhan
Jakub.
38 Tentulah Ia bukan Tuhan orang-orang
mati, melainkan jang hidup. Memang
semua orang hidup bagiNja.
39 Maka berkatalah beberapa ahli
taurat kepadaNja: Guru, tepat benar
perkataanMu itu.
40 Lalu mereka tidak berani lagi
mengadjukan soal-soal kepadaNja.
41 Lalu Jesus bertanja kepada mereka:
Bagaimana boleh orang berkata, bahwa
Mesias adalah putera David.
42 David sendiri berkata dalam Kitab
Mazmur: Tuhan telah bersabda kepada
Tuhanku, duduklah disebelah kananKu,
43 hingga segala musuhMu Kuletakkan
mendjadi tumpuan-kaki bagiMu.
44 Djadi, kalau David menjebutNja
Tuhan, bagaimana mungkin Ia adalah
putera pula?
45 Sedang semua orang banjak
mendengarkan, Ia bersabda kepada
murid-muridNja:
46 Hendaklah kamu hati-hati terhadap
kaum ahli taurat. Mereka gemar
berdjalan berpakaian pandjang, ingin
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diberi salam dipasar, suka menduduki
kursi-kursi terkemuka didalam sinagoga,
dan tempat-tempat jang terhormat pada
perdjamuan-perdjamuan;
47 mereka menelan rumah wanitawanita djanda, sambil berpura-pura
mengutjapkan doa-doa pandjang; maka
kian beratlah hukuman bagi orang-orang
itu kelak.
1 Adapun ketika Ia mengangkat
mataNja, tampak olehNja
beberapa orang kaja jang mendjatuhkan
dermanja kedalam peti derma.
2 Tetapi dilihatNja pula seorang wanita
djanda jang memasukkan dua keping
uang tembaga kedalamnja.
3 Lalu Iapun bersabda: Sesungguhnja
Aku bersabda kepadamu: Wanita djanda
jang miskin ini, telah memasukkan lebih
banjak dari pada semua orang jang lain
itu.
4 Mereka itu memasukkan sedikit
sadja dari kemewahannja, sebagai
persembahan kepada Allah, tetapi
dia ini telah mempersembahkan dari
kekurangannja semua jang ada padanja,
jaitu segenap nafakahnja.
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beberapa orang jang berkata
tentang kenisah, betapa indah
bangunannja itu dengan segala
hiasannja dari batu jang bagus, dan
dengan segala mata persembahannja.
6 Jesus bersabda kepada mereka: Akan
datang masanja, semuanja jang kamu
lihat itu, tak satupun batunja tinggal
tersusun diatas jang lain, segala itu akan
roboh.
7 Lalu mereka bertanja kepadaNja:
Guru, bilamana hal itu akan djadi, dan
apa gedjala-gedjalanja semua itu akan
berlangsung?
8 Sabda Jesus: Waspadalah, supaja
kamu djangan disesatkan orang. Karena
banjak orang akan datang dengan
memakai namaKu, katanja: "Akulah dia"
dan: "Saatnja sudah dekat". Djangan
sampai kamu mengikuti mereka.
9 Dan apabila kamu dengar tentang
peperangan dan pemberontakanpemberontakan, djangan kamu kedjut,
sebab perlulah segala itu terdjadi, tetapi
kesudahan belum segera tiba.
10 Ia bersabda lagi kepada mereka:
Akan djadi bangsa-bangsa bangkit
menantang satu terhadap jang lain: dan

Lukas 21.11–16

144

keradjaan-keradjaan akan bertempur
satu sama lain.
11 Dan akan djadi gempa bumi jang
dahsjat, dan disana-sini penjakit sampar
dan bentjana, pernjataan-pernjataan
jang mengedjutkan, dan tanda-tanda
hebat dilangit.
12 Tetapi sebelum segala itu
berlangsung, orang akan menangkap
dan menganiaja kamu; kamu akan
diserahkan kepada sinagoga-sinagoga,
dimasukkan kedalam pendjara, dan
dihadapkan kepada radja-radja dan
penguasa-penguasa negeri, karena
namaKu.
13 Tetapi semuanja itu mendjadi
kesempatan bagimu untuk memberi
kesaksian.
14 Tjamkanlah dalam hatimu: pada
waktu itu djangan persiapkan kata-kata
pembelaan lebih dahulu.
15 Sebab pada ketika itu, Aku
sendiri memberi kamu bahasa dan
kebidjaksanaan, sehingga tak dapat
kamu ditantang atau dibantahi oleh
lawan-lawanmu.
16 Dan kamu akan diserahkan oleh
ibu dan bapamu, saudara-saudara dan
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kerabat-kerabatmu, dan beberapa dari
antara kamu akan dibunuh.
17 Kamu akan dibentji oleh segala orang
demi namaKu.
18 Tetapi tak sehelai rambut kepalamu
akan binasa.
19 Dalam bertahan dengan tekun kamu
akan memperoleh hidupmu.
20 Apabila kamu akan melihat
Jerusalem dikepung oleh tentera musuh,
ketahuilah, bahwa kerobohannja hampir
tiba.
21 Dimasa itu hendaknja jang berada
di Judea melarikan diri kepegunungan;
jang berada didalam kota hendaklah
keluar; jang berada dipedusunan
djangan masuk kedalam kota.
22 Karena masa itulah masa
pembalasan. Padanja akan terlaksana
segalanja jang ada tersurat.
23 Aduhai wanita-wanita jang sedang
mengandung atau menjusui anaknja
waktu itu. Sebab bentjana jang hebat
akan meliputi seluruh bumi, dan murka
menimpa kaum ini.
24 Mereka akan tewas oleh pedang
jang tadjam, jang lain akan ditebarkan
sebagai tawanan diantara segala bangsa.
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Jerusalem akan hantjur dipidjak oleh
kaki kaum kafir, sampai zaman kaum
kafir terpenuhi.
25 Dan kemudian tampaklah tandatanda pada matahari, bulan dan
bintang-bintang, dan diatas bumi segala
bangsa ketakutan dan gelisah karena
deru dan gelora lautan.
26 Mereka akan mati ketakutan dalam
menantikan apa jang hendak menimpa
bumi, sebab segala kekuatan langit akan
berguntjang.
27 Ketika itu orang akan melihat Putera
manusia datang diatas suatu awan,
dengan kekuasaan dan kemuliaanNja
jang mahabesar.
28 Apabila semua itu mulai berlaku,
bangunlah dan menengadah, sebab
penebusanmu sudah tiba.
29 Lalu diutjapkanNja satu
perumpamaan bagi mereka, sabdaNja:
Perhatikanlah pohon ara dan segala
pohon-pohonan.
30 Apabila dia mulai bertunas, dengan
sendirinja kamu ketahui, bahwa musim
panas hampir tiba.
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pula, apabila kamu melihat
semua itu berlaku, ketahuilah olehmu,
bahwa Keradjaan Allah hampir tiba.
32 Sesungguhnja Aku bersabda
kepadamu, kaum zaman ini tidak akan
lenjap, sebelum semua itu djadi.
33 Langit dan bumi akan lenjap, tetapi
sabdaKu takkan lenjap.
34 Djagalah dirimu, supaja hatimu
djangan dibebani dengan foja-foja,
kemabukan dan ketjemasan tentang
hal-hal dunia ini, dan supaja hari itu
dengan tak disangka-sangka djatuh
keatas dirimu bagaikan suatu djerat.
35 Karena ia akan menimpa sekalian
penghuni permukaan bumi.
36 Waspadalah dan berdoalah dengan
tak henti-hentinja, supaja kamu akan
luput dari segala hal-hal jang akan
terdjadi itu; dan supaja kamu akan
dapat bertahan berdiri dihadapan Putera
manusia kelak.
37 Pada siang hari Jesus mengadjar
dalam kenisah, dan pada malam ia
keluar dari kota, lalu bermalam diatas
bukit jang disebut bukit Zaitun itu.

Lukas 21.38–22.7
38 Dan
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tiap-tiap pagi orang banjak
mendapatkanNja dikenisah, hendak
mendengarkan pengadjaranNja.
1 Adapun hari raja makan-rotitakberagi jang disebut Paska
hampir tiba.
2 Imam-imam besar beserta ahli-ahli
taurat mentjari suatu akal bagaimana
mereka dapat membunuh Jesus, karena
mereka takut kepada rakjat.
3 Dan setanpun memasuki hati Judas
jang disebut Iskariot, seorang dari
keduabelas murid itu.
4 Dia pergi kepada imam-imam besar
dan kepala-kepala pengawal kenisah,
hendak berunding dengan mereka,
bagaimana ia dapat menjerahkan Jesus
ketangan mereka.
5 Mereka itu bergembira dan
menawarkan kepadanja sedjumlah
uang.
6 Ia setudju, lalu mentjari suatu
kesempatan untuk menjerahkan Jesus
kepada mereka tanpa diketahui orang
banjak.
7 Setibanja hari raja makan-rotitakberagi, dan sebab pada hari itu orang
wadjib menjembelih anak-domba-Paska,

22
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8 Jesus
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mengirim Petrus dan Joanes
serta berpesan: Pergilah menjediakan
perdjamuan Paska bagi kita, supaja kita
makan.
9 Kata mereka: Dimana Tuan kehendaki
kami sediakan?
10 Iapun bersabda: Setelah masuk
kekota, kamu akan berdjumpa dengan
seorang laki-laki jang membawa
tempajan air. Ikutilah dia sampai
kedalam rumah jang dimasukinja.
11 Katakanlah kepada tuan rumah:
Guru suruh tanja: dimana ruangan,
tempat Aku makan Paska bersama para
muridKu?
12 Lalu ia akan menundjukkan
kepadamu suatu ruangan jang luas
dan lengkap dengan pembaringanpembaringan. Sediakanlah disitu bagi
kita.
13 Maka pergilah mereka dan didapatinja
semua seperti jang dinjatakan oleh
Jesus, lalu mereka menjediakan
perdjamuan Paska.
14 Dan setelah sampai waktunja,
Jesuspun datang, lalu berbaring makan
bersama para rasulNja.

Lukas 22.15–20
15 Bersabdalah
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Ia kepada mereka:
Sangat berat hatiKu makan perdjamuan
Paska ini bersama kamu, sebelum Aku
menderita sengsara.
16 Karena Aku berkata kepadamu:
Aku tidak memakannja lagi, sebelum
ia mendapat penjelesaiannja dalam
Keradjaan Allah.
17 Lalu Ia mengangkat piala, dan setelah
mengutjap doa sjukur, Ia bersabda:
Ambillah bagikanlah antara kamu;
18 karena Aku berkata kepadamu: mulai
kini Aku tidak minum lagi dari hasil
pohon anggur, hingga Keradjaan Allah
tiba.
19 Lalu Ia mengambil roti dan
setelah mengutjap doa sjukur, Ia
memetjahkannja lalu membagikannja
kepada mereka, seraja bersabda: Inilah
TubuhKu, jang diserahkan bagimu:
buatlah demikian untuk mendjadi
peringatan akan Daku.
20 Demikianlah akan piala: sesudah
makan ia bersabda: Piala ini, ialah
Perdjandjian Baru dalam DarahKu, jang
ditumpahkan bagi kamu.

Lukas 22.21–28
21 Akan
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tetapi tangan orang jang akan
menjerahkan Daku ada bersama dengan
Daku diatas medja.
22 Putera Manusia akan pergi seperti
sudah ditentukan: tetapi bertjelakalah
orang jang menjerahkanNja.
23 Lalu mereka mulai bertanja seorang
kepada seorang, entah siapa dari
antaranja berniat berbuat itu.
24 Dan timbul perselisihan antara
mereka, siapa agaknja jang terbesar
diantara mereka.
25 Bersabdalah Jesus kepada mereka:
Radja-radja bangsa kafir mendjalankan
kuasa atas mereka, dan jang menguasai
mereka suka disebut pelindungpelindung.
26 Tetapi djanganlah kamu begitu!
Jang besar diantara kamu, harus
mendjadi sebagai jang terketjil, dan jang
memerintah, sebagai pelajan.
27 Karena siapakah lebih besar: jang
berbaring makan atau jang melajani?
Bukankah jang berbaring makan? Tetapi
Aku ini adalah sebagai pelajan diantara
kamu.
28 Tetapi kamu jang telah turut bertahan
dalam segala kesusahanKu,

Lukas 22.29–35
29 kepada
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kamulah Kuwariskan
KeradjaanKu, seperti telah diwariskan
kepada Aku oleh BapaKu.
30 Didalam KeradjaanKu kelak,
kamu akan makan minum semedja
dengan Daku, dan kamu akan duduk
bertachta untuk mengadili keduabelas
suku-bangsa Israel.
31 Simon, aduhai, Simon! Ingatlah!
Setan telah menuntut menapis kamu
semua sebagai gandum.
32 Tetapi Aku telah berdoa bagimu,
supaja kepertjajaanmu djangan runtuh,
dan bila sadar kembali, teguhkanlah
sekalian saudaramu.
33 Kata Petrus: Tuan, aku rela turut
masuk pendjara dan dibunuh bersama
dengan Dikau.
34 Sabda Jesus: Hai Petrus, Aku berkata
kepadamu: Sebelum ajam berkokok
hari ini, engkau akan sampai tiga kali
menjangkal mengenal Aku.
35 Bersabdalah Ia pula kepada mereka:
Pada masa kamu Kusuruh pergi
mengadjar dengan tidak membawa
kantung, pundi-pundi, dan kasut,
adakah kamu berkekurangan apa-apa?
Kata mereka: Sedikitpun tidak.

Lukas 22.36–42
36 Iapun
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bersabda: Tetapi sekarang ini,
siapa mempunjai kantung hendaklah ia
membawanja, dan demikianpun jang
mempunjai pundi-pundi. Dan siapa
belum mempunjai pedang, hendaklah
ia mendjual mantolnja untuk membeli
sebilah pedang.
37 Karena Aku bersabda kepadamu:
Padaku harus ditepati nubuat Alkitab
ini: Ia akan dihitung masuk golongan
orang durhaka. Sebab sekarang mulai
berlangsung apa jang telah ditentukan
mengenai DiriKu.
38 Kata mereka: Tuan, inilah dua
pedang. Ia mendjawab: sudah tjukup!
39 Lalu Iapun keluar dan seperti biasa
Ia pergi kebukit Zaitun disertai oleh para
muridNja.
40 Sesampai disitu bersabdalah Ia
kepada mereka: Berdoalah, supaja
djangan kamu djatuh didalam
pertjobaan.
41 Lalu Ia mengasingkan Diri dari
mereka sepelempar batu djauhnja. Lalu
berlutut dan berdoa:
42 Ja Bapa, djikalau boleh, djauhkanlah
piala ini dari padaKu; tetapi djangan

Lukas 22.43–49
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menurut kehendakKu, melainkan
menurut kehendakMu.
43 Dan kelihatan padaNja
seorang Malaekat dari surga jang
menguatkanNja.
44 Dan karena gelisah hatiNja
bertambah hebat, Ia mulai berdoa
dengan lebih mendesak, sehingga
peluhNja mendjadi sebagai titik-titik
darah jang bertetesan ketanah.
45 Dan setelah bangkit dari berdoa
pergilah Ia kepada murid-muridNja,
tetapi didapatiNja mereka tertidur
karena sedih hati.
46 Ia bersabda kepada mereka:
Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan
berdoalah, supaja djangan kamu djatuh
dalam pertjobaan.
47 Ketika Ia masih berbitjara, datanglah
sekelompok orang beserta Judas,
seorang dari keduabelas murid. Ia
berdjalan dimuka. Ia menghampiri Jesus
dan mentjiumNja.
48 Kata Jesus kepadanja: Hai Judas;
dengan tjiumkah engkau menjerahkan
Putera manusia?
49 Ketika mereka jang menjertai
Jesus melihat apa jang hendak djadi,

Lukas 22.50–56
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berkatalah mereka kepadaNja: Tuan,
baiklah kami memarangkan pedang?
50 Dan seorang dari antara mereka
memarangi hamba imam agung dan
memotong telinga kanannja.
51 Tetapi Jesus berkata: Djangan lagi!
Lalu Ia menjentuh telinga itu dan
menjembuhkannja.
52 Kemudian Ia bersabda kepada para
imam besar, kepala pengawal kenisah
dan orang tua-tua dari rakjat: Kamu
keluar bersendjatakan pedang dan
pentung, seolah-olah melawan seorang
penjamun.
53 Sehari-hari Aku ada diantara
kamu dalam kenisah, dan tiada kamu
menangkap Aku; tetapi kini telah tiba
kesempatan bagimu dan bagi kekuasaan
kegelapan.
54 Setelah itu mereka menangkapNja,
lalu membawaNja kerumah imam agung,
sedang Petrus mengikut dari djauh.
55 Ditengah halaman orang menjalakan
api, lalu duduk keliling dan Petruspun
diantara mereka.
56 Seorang pelajan wanita melihat dia
duduk dalam tjahaja api, lalu menatap

Lukas 22.57–63
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dia dan berkata: Orang ini djuga
bersama dengan Dia.
57 Tetap Petrus menjangkal, katanja:
Hai wanita, saja tidak kenal Dia.
58 Sedikit lama antaranja seorang lain
melihat dia, dan berkata: Engkau djuga
dari golongan mereka. Tetapi Petrus
berkata: Hai orang, saja ini tidak!
59 Kira-kira sedjam kemudian seorang
lain pula berkata dengan pasti:
Sungguh-sungguh orang ini djuga
bersama dengan Dia; diapun seorang
Galilea.
60 Kata Petrus: Hai orang, saja tidak
mengerti apa jang kaukatakan itu. Tetapi
ketika itu, sedang ia berkata demikian,
berkokoklah seekor ajam, dan Jesus
berpaling menatap Petrus.
61 Maka teringatlah Petrus akan sabda
Jesus: Sebelum seekor ajam berkokok
hari ini, engkau akan menjangkal akan
Daku sampai tiga kali.
62 Lalu keluarlah ia sambil menangis
tersedu-sedu.
63 Segala orang jang mendjaga Jesus,
memperolok-olokkan dan memukulNja.

Lukas 22.64–23.1
64 Mereka
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menutupi mata Jesus lalu
bertanja kepadaNja: Bernubuatlah:
siapa jang telah memukul Engkau?
65 Dan banjak tjertjaan lain lagi
diutjapkan terhadapNja.
66 Ketika hari mulai siang, bersidanglah
sekalian orang tua-tua dari rakjat, imamimam besar dan ahli-ahli taurat, dan
Jesus dihadapkan kepada mahkamah
agung itu. Kata mereka: Djikalau Engkau
ini Kristus, katakanlah kepada kami!
67 Tetapi Ia bersabda kepada mereka:
Djika Kukatakan kepada kamu, tidak
djuga kamu pertjaja.
68 Dan kalau Aku menanjakan sesuatu
kepada kamu, tiada kamu djawab.
69 Tetapi mulai kini Putera manusia
akan duduk disebelah kanan kekuasaan
Allah.
70 Kata mereka serentak: Djadi Engkau
ini Putera Allah? Ia mendjawab: Benar
seperti katamu itu: Akulah Dia.
71 Kata mereka: Kesaksian apa lagi
kita butuhkan? Sudah kita dengar dari
mulutNja sendiri.
1 Lalu seluruh himpunan itu
bangkit dan mengantar Jesus
kehadapan Pilatus.

23

Lukas 23.2–8
2 Mereka
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mulai mendakwaNja serta
berkata: Kami telah mendapat orang ini
menjesatkan bangsa kami. Ia melarang
membajar padjak kepada kaisar dan
menjebut DiriNja Kristus dan Radja.
3 Pilatuspun bertanja kepada Jesus:
Engkau inikah Radja-Orang-Jahudi?
Jesus mendjawab: Benar seperti katamu
itu!
4 Berkatalah Pilatus kepada imam-imam
besar dan orang banjak: Aku tidak
mendapati suatu kesalahan pada Orang
ini.
5 Tetapi lebih keras lagi mereka
mendesak, katanja: Dengan adjaranNja
diseluruh tanah Jahudi Ia mengasut
rakjat, mulai dari Galilea sampai kesini.
6 Mendengar itu Pilatus lalu bertanja:
Entah orang ini seorang Galilea?
7 Dan setelah diketahuiNja, bahwa
Dia berasal dari wilajah Herodes, ia
mengirimNja kepada Herodes, jang
berada di Jerusalem pada waktu itu.
8 Pada melihat Jesus, amat senanglah
Herodes, sebab sudah lama ia ingin
melihatNja, dan ia berharap melihat
suatu mukdjizat jang dikerdjakanNja.

Lukas 23.9–15
9 Banjak
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pertanjaan diadjukannja
kepada Jesus, tetapi Jesus tidak
mendjawab sepatah katapun.
10 Ada djuga imam-imam besar dan
ahli-ahli taurat berdiri disitu. Dengan
garangnja mereka mengemukakan
tuduhan-tuduhan terhadapNja.
11 Bersama laskar-laskarNja
Herodespun menghinakan, dan
mempermainkanNja, dengan
mengenakan suatu mantol kebesaran
kepadaNja, lalu mengirim Dia kembali
kepada Pilatus.
12 Mulai hari itu Herodes dan Pilatus
bersahabat, padahal sebelumnja mereka
bermusuhan.
13 Setelah itu Pilatus mengumpulkan
segala imam-imam besar dan orang
tua-tua beserta seluruh rakjat,
14 dan berkata kepada mereka: Orang
ini kamu hadapkan kepadaku sebagai
seorang pengasut rakjat. Didepan
kamu telah kuadakan pemeriksaan
tentang segala dakwaan jang kamu
kemukakan, tetapi sedikitpun tiada
kudapati kesalahan padaNja.
15 Demikianpun Herodes sebab ia telah
mengirimNja kembali kepada kami. Tak

Lukas 23.16–23
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suatupun dilakukanNja jang kiranja
berpautan dengan hukuman mati.
16 Sebab itu aku hendak menjiksakan
Dia lalu melepaskanNja.
17 Pada hari raja haruslah Pilatus
melepaskan salah seorang bagi rakjat.
18 Tetapi mereka itu berteriak serentak:
Buanglah Dia! Lepaskan Barabas bagi
kami!
19 Adapun Barabas ini dipendjarakan
karena pemberontakan dan pembunuhan
jang terdjadi dalam kota.
20 Dan sekali lagi Pilatus berbitjara
kepada mereka, maksudnja hendak
melepaskan Jesus.
21 Tetapi mereka berteriak-teriak:
Salibkan, salibkan Dia!
22 Dan pada ketiga kalinja Pilatus
berkata kepada mereka: Kedjahatan
apakah jang dilakukanNja? Aku tidak
mendapat satu kesalahanpun padaNja,
jang agaknja berpautan dengan
hukuman mati. Aku hendak menjiksakan
Dia lalu melepaskanNja.
23 Tetapi semakin keras mereka
berteriak, mendesak dan menuntut
supaja Jesus disalibkan. Dan achirnja
teriak mereka menang.

Lukas 23.24–29
24 Lalu
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Pilatus memutuskan, supaja
tuntutan mereka dikabulkan.
25 Orang jang terkurung sebab
pemberontakan dan pembunuhan itu
dilepaskannja menurut permintaan
orang, sedang Jesus diserahkannja
kepada kemauan mereka.
26 Sedang mereka membawa Jesus
keluar kota, mereka menahan seorang
dari Sirene bernama Simon, jang ketika
itu pulang dari ladangnja; dan mereka
meletakkan salib Jesus keatas bahunja,
supaja dipikulnja sambil mengikuti
Jesus.
27 Orang banjak sedjumlah besar
mengiringi Jesus, antaranja djuga
wanita-wanita jang menangisi Dia sambil
menepuk-nepuk dada.
28 Jesus berpaling kepada mereka serta
bersabda: Hai puteri-puteri Jerusalem,
djangan kamu menangisi Aku, melainkan
dirimu sendiri dan anak-anakmu.
29 Karena akan tiba masanja, orang
berkata: Berbahagialah wanita-wanita
jang mandul, jang rahimnja tak pernah
mengandung dan buah dadanja tak
pernah menjusui anak.

Lukas 23.30–35
30 Dan
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orang akan berkata kepada
gunung-gunung: runtuhlah menimpa
kami, dan kepada bukit-bukit: tutupilah
kami.
31 Karena kalau orang memperlakukan
kaju hidup demikian, bagaimanakah lagi
halnja kaju kering?
32 Dan ada dua orang pendjahat jang
dibawa bersama Jesus keluar kota untuk
disalibkan.
33 Sesampai pada tempat jang disebut
"Tengkorak", mereka menjalibkan Jesus
dan kedua orang pendjahat itu, seorang
disebelah kiri dan jang seorang lagi
disebelah kananNja.
34 Bersabdalah Jesus: Ja Bapa,
ampunilah mereka, sebab mereka
tidak tahu apa jang dilakukannja. Dan
mereka itu membagi-bagikan pakaian
Jesus antara mereka sendiri dengan
membuang undi.
35 Adapun orang banjak itu berdiri
sambil memandang, tetapi para
pembesar menghinakan Jesus, katanja:
Orang lain telah ditolongNja, hendaklah
sekarang Ia menolong DiriNja sendiri,
kalau Ia benar-benar Kristus pilihan
Allah.

Lukas 23.36–43
36 Pradjurit-pradjuritpun
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memperolokolokkanNja dan menghidangkan tjuka
kepadaNja,
37 serta berkata: Djikalau Engkau
Radja-Orang-Jahudi, tolonglah DiriMu
sendiri!
38 Diatas kepalaNja ada alamat jang
tertulis dengan huruf Junani, Romawi
dan Ibrani: Inilah Radja orang Jahudi.
39 Seorang dari kedua pendjahat
jang tersalib itu djuga mentjertjaNja,
katanja: Bukankah Engkau ini Kristus?
Selamatkanlah DiriMu dan kami ini.
40 Tetapi jang lain itu menghardik dia,
katanja: Tiadakah engkau djuga takut
kepada Allah, sedangkan engkau kena
hukuman jang sama?
41 Dan kita memang sepantasnja, sebab
kita mendapat balasan setimpal dengan
perbuatan, tetapi Dia tidak bersalah
sedikitpun.
42 Lalu ia berkata: Ja Jesus, ingatlah
akan saja kalau Engkau masuk kedalam
KeradjaanMu kelak.
43 Jesuspun bersabda kepadanja:
Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu:
Hari ini djuga engkau ada bersama
dengan Daku dalam firdaus.

Lukas 23.44–51
44 Kira-kira
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pada djam keenam djadilah
gelap diseluruh daerah itu, sampai pada
djam kesembilan:
45 matahari kehilangan tjahajanja dan
tirai kenisah tertjarik belah dua.
46 Dan dengan suara njaring Jesus
berseru: Ja Bapa, kedalam tanganmu
Aku menjerahkan rohKu; dan setelah
bersabda demikian, Ia meninggal.
47 Dan kepala laskar, jang melihat
kedjadian itu, iapun memuliakan Allah
dan berkata: Sesungguhnja Dia ini
seorang jang benar.
48 Dan orang banjak jang telah
berkerumun hendak menonton,
setelah menjaksikan segala itu, pulang
kerumahnja sambil menepuk-nepuk
dada.
49 Adapun segala kenalan Jesus berdiri
memandang dari djauh, antaranja
wanita-wanita jang telah mengikutiNja
dari Galilea.
50 Dan ada seorang bernama Josep,
iapun anggota mahkamah agung, tetapi
baik hati dan benar.
51 Ia tidak setudju dengan putusan
dan tindakan-tindakan orang-orang itu.
Ia berasal dari kota Arimatea didaerah

Lukas 23.52–24.2
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Judea, dan iapun menantikan Keradjaan
Allah.
52 Ia pergi kepada Pilatus dan meminta
tubuh Jesus.
53 Setelah menurunkan tubuh Jesus, ia
membungkusNja dengan kain kapan dan
meletakkanNja dalam suatu makam,
jang terpahat dalam gunung, dan belum
pernah seorang diletakkan didalamnja.
54 Adapun hari itu hari persediaan dan
ketika itu Sabat hampir mulai.
55 Beberapa wanita, jang telah datang
bersama-sama Jesus dari Galilea,
ikut serta hendak menindjau makam
dan melihat bagaimana tubuh Jesus
diletakkan didalamnja.
56 Setelah kembali mereka menjediakan
rempah-rempah harum dan minjak
wangi; namun pada hari Sabat mereka
beristirahat menurut hukum taurat.
1 Pada hari pertama dalam
minggu, ketika dinihari, wanitawanita itu pergi kemakam dan dibawanja
rempah-rempah wangi jang sudah
disediakannja itu.
2 Mereka mendapati batu sudah
tergolek dari makam,
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Lukas 24.3–10
3 tetapi
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setelah masuk mereka tidak
menemui tubuh Jesus.
4 Sedang mereka masih keragu-raguan,
berdirilah didepan mereka dua pemuda
berpakaian putih berkilau-kilauan.
5 Merekapun terkedjut dan
menundukkan kepala, tetapi kedua
orang itu berkata kepada mereka:
Mengapa kamu mentjari Jang-Hidup
diantara orang mati?
6 Ia tidak ada disini; Ia sudah bangkit.
Ingatlah akan sabdaNja, ketika Ia masih
di Galilea, jakni:
7 Putera Manusia perlu diserahkan
ketangan kaum berdosa dan disalibkan,
lalu bangkit pula pada hari ketiga.
8 Dan merekapun teringatlah akan
sabda Jesus itu.
9 Lalu kembalilah mereka dari makam
dan mentjeriterakan semua itu kepada
kesebelas murid dan kepada semua
orang lain.
10 Wanita-wanita itu, ialah Maria
Magdalena, Joana dan Maria ibu
Jakobus, dan wanita-wanita lain jang
menemani mereka, memberitahukan hal
jang sama itu kepada para rasul.

Lukas 24.11–18
11 Tetapi
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rasul-rasul menganggap
perkataan mereka tjakap angin sadja,
dan tidak pertjaja kepadanja.
12 Namun Petrus bangun, lalu pergi
segera kemakam, Ia mendjenguk
kedalam, tetapi tak ada jang dilihatnja,
selain kain kapan. Lalu ia pulang sambil
berpikir dengan takdjub akan kedjadian
itu.
13 Pada hari itu djuga dua dari
antara mereka berdjalan kesuatu
dusun bernama Emaus, djaraknja dari
Jerusalem kira-kira enampuluh stadi.
14 Mereka sedang mempertjakapkan
segala peristiwa jang baru-baru terdjadi
itu.
15 Dan tengah mereka bertjakap-tjakap
dan bertukar pikiran, Jesus sendiri
menghampiri mereka, lalu berdjalan
menemani mereka.
16 Tetapi mata mereka terhalang,
sehingga mereka tidak mengenaliNja.
17 Ia menjapa mereka, kataNja: Perkara
apa jang kamu pertjakapkan tadi
ditengah djalan? Merekapun tertegun
dan kelihatan amat sedih;
18 dan satu dari keduanja jang bernama
Kleofas mendjawab: Engkaukah satu-
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satunja orang asing di Jerusalem, jang
tidak tahu apa jang terdjadi disitu pada
hari-hari belakangan ini?
19 Ia bertanja: Apakah itu? Djawab
mereka: Tentang Jesus dari Nazaret,
seorang nabi jang berkuasa dihadapan
Allah dan seluruh kaum kami, dalam
perbuatan dan perkataanNja;
20 dan bagaimana para imam
dan pembesar-pembesar kami
menjerahkan Dia untuk dihukum mati,
lalu menjalibkan Dia?
21 Kami berharap, bahwa Dialah jang
akan menebus kaum Israel. Tambah lagi
kini sudah hari ketiga sedjak semua itu
berlaku.
22 Lagi pula beberapa wanita dari
golongan kami telah mengedjutkan
kami. Tadi pagi buta mereka pergi
kemakam,
23 tetapi tidak menemui tubuhNja. Lalu
mereka kembali dan berkata, bahwa
Malaekat-malaekat telah kelihatan
kepada mereka dan mengatakan bahwa
Ia hidup.
24 Setelah itu beberapa kawan kami
djuga pergi kemakam, dan didapatinja
semua betul-betul seperti dikatakan oleh
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wanita-wanita itu tetapi mereka tidak
melihat Dia.
25 Jesuspun bersabda kepada mereka:
Hai kamu jang kurang mengerti dan
lambat hati untuk pertjaja akan sabda
nabi-nabi!
26 Bukankah perlu Kristus menderita
semua itu untuk masuk kedalam
kemuliaanNja?
27 Lalu Ia mendjelaskan kepada mereka
segala sesuatu jang tersebut tentang
Dirinja dalam Alkitab, mulai dari Moses
dan segala nabi.
28 Dan setelah tiba didusun jang
ditudjui, Jesus pura-pura hendak
berdjalan terus.
29 Tetapi mereka mendesak, katanja:
Singgahlah kerumah kami, karena hari
sudah mulai malam dan matahari hampir
terbenam. Lalu Iapun masuk dan tinggal
bersama dengan mereka.
30 Dan sedang mereka berbaring
makan Ia mengambil roti, dan setelah
mengutjap doa sjukur, Ia memetjahkan
dan mengundjukkannja kepada mereka.
31 Ketika itu terbukalah mata mereka,
dan mereka mengenali Jesus; tetapi Ia
lenjap dari pandangan mereka.

Lukas 24.32–39
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berkatalah mereka seorang
kepada seorang: Bukankah hati kita
berkobar-kobar ditengah djalan, ketika
Ia berbitjara mendjelaskan arti Alkitab
bagi kita?
33 Merekapun bangun dan segera pergi
kembali ke Jerusalem. Disana mereka
mendapati kesebelas murid berkumpul
bersama dengan segala kawannja.
34 Kata mereka itu: Tuhan sungguhsungguh sudah bangkit dan telah
kelihatan kepada Simon.
35 Lalu kedua murid itupun
mentjeriterakan apa jang terdjadi
ditengah djalan, dan bagaimana mereka
mengenaliNja pada memetjahkan roti.
36 Sedang mereka masih
mempertjakap-tjakapkan segala
peristiwa itu, tiba-tiba Jesus sendiri
berdiri ditengah-tengah mereka.
37 Mereka itu terkedjut dan sangat
ketakutan, dan menjangka melihat
hantu.
38 Tetapi Ia berkata kepada mereka:
Mengapa kamu ragu-ragu dan bimbang
dalam hatimu?
39 Pandanglah tanganKu dan kakiKu.
Inilah Aku sendiri. Djamahlah Aku.
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Lihatlah: Roh tidak berdaging dan
bertulang seperti kamu lihat padaKu.
40 Dan sesudah berkata demikian Ia
menundjukkan tangan dan kakiNja
kepada mereka.
41 Dan sebab belum djuga mereka
pertjaja, dan masih bingung, berkatalah
Ia kepada mereka:
42 Ada disini sesuatu untuk dimakan?
Mereka memberiNja sepotong ikan
goreng
43 dan itu disambutNja, lalu dimakanNja
didepan mata mereka.
44 Dan Iapun bersabda kepada mereka:
Inilah perkataan jang telah Kusampaikan
kepada kamu selagi Aku bersama
dengan kamu, jakni, bahwa seharusnja
dilaksanakan semua jang tersurat
tentang DiriKu dalam taurat, kitab
nabi-nabi dan mazmur-mazmur.
45 Lalu Ia membuka pikiran mereka
untuk mengerti seluruh isi Alkitab.
46 Ia bersabda: Inilah jang tersurat
dalam Alkitab: bahwa Kristus akan
menderita sengsara dan akan bangkit
dari antara orang mati pada hari ketiga;
47 dan bahwa atas namaNja akan
dimaklumkan tobat dan pengampunan

Lukas 24.48–53

172

dosa, mulai dari Jerusalem sampai
kepada segala bangsa.
48 Kamulah sudah mendjadi saksi
segala perkara itu.
49 Dan Aku akan mengirim kepadamu
apa jang didjandjikan oleh BapaKu.
Hendaknja kamu tinggal dalam kota,
hingga kamu dilengkapi dengan kuasa
dari atas.
50 Lalu Ia membawa mereka keluar
kota sampai dekat Betania. Disana Ia
mengangkat tanganNja dan memberkati
mereka.
51 Dan sambil memberkati mereka Ia
meninggalkan mereka dan diangkat
kesurga.
52 Mereka itu sudjud menjembah Dia,
lalu pulang ke Jerusalem dengan sangat
sukatjita.
53 Dan sehari-hari mereka ada dalam
kenisah memuliakan Allah.

Yohanes
1 Pada

awal mula Sabda ada, dan
Sabda itu ada pada Allah, dan Sabda
itu adalah Allah,
2 pada awal mula Ia ada pada Allah.
3 Segala sesuatu didjadikan olehNja,
dan tiada dengan Dia tak suatupun djadi,
dari segala jang didjadikan.
4 Didalam Dia ada hidup, dan hidup itu
adalah tjahaja bagi manusia,
5 dan tjahaja itu bersinar didalam
kegelapan, dan kegelapan tidak
menangkapnja.
6 Muntjullah seorang jang diutus oleh
Allah, namanja Joanes.
7 Ia datang untuk memberi kesaksian,
untuk menjaksikan tentang tjahaja,
supaja karenanja semua orang pertjaja.
8 Bukan dia tjahaja itu, dia bertugas
memberi kesaksian tentang tjahaja.
9 Tjahaja jang benar datang menjinari
tiap-tiap manusia, telah datang kedunia,
10 sudah ada didunia. Dunia didjadikan
olehNja, tetapi dunia tidak mengenaliNja.
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Yohanes 1.11–17
11 Ia
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datang ditengah milikNja,
namun orang-orang milikNja tidak
menerimaNja.
12 Tetapi semua orang jang
menerimaNja, diberiNja hak mendjadi
anak-anak Allah, mereka jang pertjaja
akan namaNja,
13 jang diperanakkan bukan dari darah,
dan bukan dari keinginan daging, dan
bukan dari keinginan seorang laki-laki,
melainkan dari Allah.
14 Dan Sabda telah mendjadi daging,
dan telah berkemah diantara kita,
dan kami telah melihat kemuliaanNja,
kemuliaan jang diberikan oleh Bapa,
hanja kepada Putera tunggal, penuh
rahmat dan kebenaran.
15 Dan inilah jang disaksikan Joanes
tentang Dia, dengan seruannja jang
lantang: Dia itulah, tentangNja telah
kukatakan: Jang datang dibelakangku,
telah mendahului aku, sebab Ia ada
lebih dahulu dari aku.
16 Dari kepenuhanNja kita semua telah
menerima: rahmat demi rahmat.
17 Karena hukum disampaikan oleh
Moses, tetapi rahmat dan kebenaran
diberikan oleh Jesus Kristus.

Yohanes 1.18–24
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seorangpun jang pernah melihat
Allah; Tetapi Putera-tunggalpun Allah
jang tinggal dalam pangkuan Bapa,
Dialah jang menjatakanNja.
19 Inilah kesaksian Joanes ketika
datang kepadanja beberapa imam dan
orang suku Levi dari Jerusalem, jang
diutus oleh orang Jahudi disitu, hendak
bertanja: Siapakah engkau?
20 Ia menerangkan dengan terus-terang
dan mengakui: Aku bukan Kristus itu.
21 Mereka bertanja pula: Kalau begitu,
siapakah engkau? Eliaskah? Sahutnja:
Bukan. Atau nabikah engkau? Ia
mendjawab: Bukan.
22 Lalu mereka berkata kepadanja:
Kalau demikian, siapakah lagi engkau,
agar dapat kami memberi djawab
kepada mereka, jang telah mengutus
kami; apakah jang engkau katakan
tentang dirimu sendiri?
23 Ia mendjawab: Aku inilah jang oleh
Isaias disebut: Suara seorang jang
berseru dipadang gurun: Luruskanlah
djalan Tuhan.
24 Orang-orang jang diutus itu termasuk
golongan parisi.

Yohanes 1.25–32
25 Mereka
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bertanja pula: Mengapa
engkau mempermandikan orang, kalau
engkau bukan Kristus, bukan Elias,
bukan nabi?
26 Sahut Joanes: Aku mempermandikan
dengan air, tetapi ditengah-tengah kamu
berdiri seorang jang tidak kamu kenal,
27 jang datang dibelakangku, namun
membuka tali kasutNja sekalipun tak
lajaklah aku.
28 Peristiwa ini terdjadi di Betania
seberang Jordan, tempat Joanes sedang
mempermandikan orang.
29 Pada hari berikut ia melihat Jesus
datang menudju kepadanja dan ia
berkata: Lihatlah, Dia itulah Anakdomba Allah jang mengambil dosa
dunia.
30 Dialah, tentangNja telah kukatakan:
Datang dibelakangku, seorang jang
mendahului Aku, sebab Ia sudah ada
lebih dahulu dari padaku.
31 Akupun dahulu tidak mengenal
Dia, tetapi untuk memperkenalkanNja
kepada umat Israel aku datang
mempermandikan orang dengan air.
32 Joanes memberi kesaksian ini pula:
Aku telah melihat Roh berupa burung
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merpati turun dari langit, lalu tinggal
diatasNja.
33 Akupun dahulu tidak mengenal
Dia, tetapi Jang telah mengutus
aku untuk mempermandikan orang
dengan air, telah bersabda kepadaku:
Orang jang akan kaulihat Roh turun
keatasNja, lalu tinggal diatasNja, Dia
akan mempermandikan dengan Roh
Kudus.
34 Itulah jang telah kulihat, dan aku
memberi kesaksian bahwa Ia Putera
Allah.
35 Pada hari berikutnja Joanes berdiri
disitu pula bersama dengan dua orang
muridnja.
36 Dengan mengarahkan matanja
kepada Jesus jang sedang berlalu, ia
berkata: Lihatlah, Dialah Anak-domba
Allah.
37 Mendengar itu kedua murid menjusuli
Jesus.
38 Jesus menoleh dan melihat mereka
itu mengikutiNja, maka bertanja kepada
mereka: Apa jang kamu tjari? Sahut
mereka kepadaNja: Rabi (artinja guru),
dimanakah Rabi tinggal?

Yohanes 1.39–45
39 Berkatalah
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Jesus: Marilah dan lihat.
Mereka mengikutiNja dan melihat
tempat Ia berdiam, dan segenap hari
mereka tinggal bersama denganNja.
Kira-kira pukul kesepuluh ketika itu.
40 Seorang dari kedua murid jang telah
mendengar perkataan Joanes itu, lalu
menjusuli Jesus, ialah Andreas, saudara
Simon Petrus.
41 Pagi-pagi ia bersua dengan Simon
saudaranja itu dan berkata kepadanja:
Kami telah menemui Mesias (artinja
Kristus).
42 Lalu ia mengantar saudaranja
Simon itu kepada Jesus. Dan sambil
menatap dia Jesus bersabda kepadanja:
Engkau Simon anak Jona, engkau akan
dinamakan Kefas (artinja Petrus).
43 Pada hari berikutnja Jesus
memutuskan hendak berangkat ke
Galilea. Ia bertemu dengan Pilipus dan
berkata kepadanja: Ikutilah Aku.
44 Pilipus itu berasal dari Betsaida kota
Andreas dan Petrus.
45 Pilipus berdjumpa dengan Natanael
dan berkata kepadanja: Kami telah
menemui Dia jang dibitjarakan oleh
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Moses dalam Taurat dan para nabi, jaitu
Jesus, anak Josep dari Nazaret.
46 Udjar Natanael: Mungkinkah dari
Nazaret muntjul apa-apa jang baik?
Sahut Pilipus: Marilah dan lihat.
47 Serta melihat Natanael datang
menudju kepadaNja Jesus bersabda
tentang dia: Dia itu adalah seorang Israel
jang sedjati, dan tak ada kepalsuan
sedikitpun didalamnja.
48 Berkatalah Natanael kepadaNja:
Bagaimana Engkau mengenal aku?
Sahut Jesus: Sebelum engkau dipanggil
Pilipus, Aku melihat engkau duduk
dibawah pohon ara.
49 Udjar Natanael: Rabi, Engkaulah
Putera Allah, Engkaulah radja umat
Israel.
50 Bersabdalah Jesus kepadanja:
Pertjajakah engkau sebab telah
Kukatakan: Aku melihat engkau duduk
dibawah pohon ara? Engkau akan
melihat hal-hal jang lebih besar dari itu.
51 Dan Ia bersabda pula: Sungguhsungguh Aku bersabda kepadamu:
Kamu akan melihat surga terbuka dan
Malaekat-malaekat naik turun kepada
Putera manusia.

Yohanes 2.1–8
1 Tiga
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hari kemudian orang
mengadakan pesta nikah di Kana
dalam wilajah Galilea, dan ibu Jesus
hadir disitu.
2 Jesuspun diundang bersama-sama
dengan murid-muridNja.
3 Ketika anggur berkurang, Ibu Jesus
berkata kepadaNja: Mereka tidak punja
anggur lagi.
4 Udjar Jesus kepadanja: Mau apakah
engkau dari padaKu, Ibu? Apakah
waktuKu sudah tiba?
5 Tetapi Ibu Jesus berkata kepada
para pelajan: Buatlah apa sadja jang
diperintahkanNja kepadamu.
6 Dan ada disitu enam tempajan,
ukurannja masing-masing duatiga
takaran, jang disediakan untuk
pembasuhan menurut adat Jahudi.
7 Berkatalah Jesus kepada pelajanpelajan: isilah tempajan-tempajan itu
dengan air sampai penuh. Maka mereka
mengisi tempajan-tempajan itu sampai
kebibir.
8 Lalu Jesus berkata pula: Sekarang
tjedoklah, dan bawalah kepada djuruperdjamuan. Merekapun membawanja.
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9 Dan
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setelah djuru-perdjamuan itu
mengetjap air jang telah mendjadi
anggur (dan tidak tahu dari mana
datangnja, sedang diketahui oleh para
pelajan jang telah mentjedok air itu),
ia memanggil pengantin laki-laki dan
berkata kepadanja:
10 Biasanja orang dahulu
menghidangkan anggur jang baik,
dan kemudian kalau orang mulai puas,
barulah jang kurang baik. Tetapi tuan
menjimpan jang baik sampai sekarang.
11 Demikian Jesus telah mengerdjakan
tandaNja jang pertama dan menjatakan
kemuliaanNja di Kana dalam wilajah
Galilea, dan semua murid pertjaja akan
Dia.
12 Sesudah itu Jesus turun ke
Kafarnaum bersama dengan ibu dan
saudara-saudara, dan murid-muridNja.
Tetapi hanja beberapa hari mereka
tinggal disitu.
13 Tatkala Paska, hari raja orang Jahudi
itu sudah dekat, Jesuspun naik ke
Jerusalem.
14 Dan didapatNja didalam kenisah
pendjual-pendjual sapi, domba, dan
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burung merpati dan lagi penukarpenukar uang jang duduk disitu.
15 Ia membuat tjemeti dari tali, lalu
menghalaukan mereka semua dari
kenisah, bersama segala domba dan
sapi. Mata-mata uang para penukaruang dihamburkanNja dan medja-medja
mereka ditumbangkanNja.
16 Kepada pendjual-pendjual burung
merpati Ia berkata: Angkutlah segala itu,
dan djangan membuat rumah BapaKu
mendjadi pasar.
17 Maka teringatlah murid-murid,
bahwa ada tertulis: Tjinta akan rumahMu
membakar Aku.
18 Lalu orang Jahudi menegur Jesus
serta berkata kepadaNja: Tanda apakah
Kau tundjukkan kami, bahwa Engkau
berhak bertindak demikian?
19 Jesus mendjawab dan bersabda:
Rombaklah kenisah ini, dan Aku akan
membangunkannja dalam tiga hari.
20 Berkatalah orang Jahudi kepadaNja:
Empatpuluhenam tahun orang bekerdja
untuk membangun kenisah ini, dan
dalam tiga harikah Engkau hendak
mendirikannja kembali?

Yohanes 2.21–3.2
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kenisah jang dimaksudkanNja,
ialah tubuhNja sendiri.
22 Dan sesudah Jesus bangkit dari
antara orang mati, murid-murid teringat
akan sabda Jesus itu, dan pertjaja akan
Kitab Kudus dan akan segala sabda jang
diutjapkan Jesus.
23 Ketika Ia di Jerusalem selama
perajaan Paska, banjak orang mulai
pertjaja akan namaNja, sebab mereka
telah menjaksikan tanda-tanda jang
diadakanNja.
24 Tetapi Jesus tidak mempertjajakan
DiriNja kepada mereka, sebab Ia
mengenal mereka.
25 Tidak perlu seorangpun memberi
penjaksian kepadaNja tentang siapapun
djuga, sebab Ia tahu apa jang
terkandung dalam hati setiap manusia.
1 Adapun seorang parisi bernama
Nikodemus, jang termasuk kalangan
terkemuka dari orang Jahudi,
2 pada suatu malam mendapatkan Jesus
dan berkata kepadaNja: Rabi, kami tahu
bahwa Engkau seorang pengadjar jang
diutus oleh Allah, sebab tak seorangpun
sanggup mengadakan tanda-tanda jang
Kauadakan, djikalau Allah tidak sertanja.
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mendjawab kepadanja:
Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Djika seorang tidak
dilahirkan pula, tak dapat ia melihat
Keradjaan Allah.
4 Udjar Nikodemus: Mungkinkah
seorang dilahirkan pula pada umur
tuanja? Dapatkah gerangan ia masuk
kembali kedalam rahim ibunja, lalu
dilahirkan pula?
5 Jesus mendjawab: Sungguh-sungguh
Aku bersabda kepadamu: Djika seorang
tidak dilahirkan pula dari air dan Roh, ia
tidak dapat masuk kedalam Keradjaan
Allah.
6 Apa jang dilahirkan dari daging adalah
daging, dan apa jang dilahirkan dari Roh
adalah Roh.
7 Djanganlah engkau heran karena
telah Kukatakan kepadamu: perlulah
engkau dilahirkan pula.
8 Angin bertiup kemana sadja
dikehendakinja; desirnja kaudengar
tetapi engkau tidak tahu darimana dan
kemana perginja. Demikianlah hal setiap
manusia jang dilahirkan dari Roh.
9 Nikodemus bertanja: Bagaimanakah
hal itu dapat berlaku!

Yohanes 3.10–16
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Jesus: Engkau pengadjar umat
Israel dan tiadakah engkau ketahui hal
itu?
11 Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu: Kamipun berbitjara tentang
apa jang Kami ketahui, dan memberi
kesaksian akan hal-hal jang Kami lihat,
tetapi kesaksian Kami tidak kamu
terima.
12 Kalau engkau tidak pertjaja, bila Aku
berbitjara tentang hal-hal jang terkenal
didunia, bagaimanakah engkau dapat
pertjaja kalau Aku berbitjara kepadamu
tentang hal-hal jang masih tersembunji
dalam surga?
13 Tak pernah seseorang naik kesurga
atau turun dari surga, ketjuali Putera
manusia jang ada dalam surga.
14 Putera manusia harus ditinggikan
seperti Moses telah meninggikan ular
dipadang gurun,
15 supaja sekalian orang jang pertjaja
akan Dia memperoleh hidup abadi.
16 Karena demikian besarlah tjinta
Allah kepada dunia, sehingga Ia telah
menjerahkan Putera-tunggalNja, agar
semua orang jang pertjaja akan dia
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djangan binasa, melainkan mempunjai
hidup abadi.
17 Sebab Allah telah mengutus
PuteraNja kedunia, bukan untuk
menghukum dunia, melainkan supaja
dunia diselamatkanNja.
18 Semua orang jang pertjaja akan
Dia, tak akan dihukum, tetapi barang
siapa tidak pertjaja dia sudah didjatuhi
hukumannja, sebab ia tidak pertjaja
akan Putera tunggal Allah.
19 Dan hukuman itu ialah: tjahaja telah
datang kedunia, tetapi manusia lebih
menggemari kegelapan daripada tjahaja,
sebab perbuatan-perbuatan mereka
djahat.
20 Memang barang siapa berbuat
djahat, dia membentji tjahaja dan tidak
mendapatkan tjahaja, agar djangan
kentara perbuatan-perbuatannja.
21 Tetapi barang siapa melakukan
jang benar, dia mendapatkan tjahaja,
supaja akan njata bahwa perbuatanperbuatannja dilakukan dalam Allah.
22 Kemudian dari itu Jesus datang ke
Judea bersama dengan murid-muridNja
dan tinggal disitu beberapa lama
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bersama-sama dengan mereka, dan
mempermandikan orang.
23 Joanespun mempermandikan orang
di Aenon, dekat Salim, sebab banjak air
disitu, dan orang-orang datang kesitu
untuk dipermandikan olehnja.
24 Maklumlah Joanes belum
dipendjarakan.
25 Dan timbul disitu pertengkaran
antara murid-murid Joanes dan seorang
Jahudi tentang soal pentahiran.
26 Mereka pergi kepada Joanes dan
berkata kepadanja: Rabi, orang jang
pernah bersama dengan engkau
diseberang Jordan dan tentangNja
engkau telah memberi kesaksian, Dia
djuga mempermandikan orang, dan
semua orang datang kepadaNja.
27 Sahut Joanes: tidak mungkin
seseorang mengambil apa-apa bagi
dirinja, kalau tidak dikurniakan
kepadaNja dari Surga.
28 Kamu sendiri telah menjaksikan
bahwa aku berkata: aku bukan
Kristus itu, melainkan diutus untuk
mendahuluiNja.
29 Jang mempunjai pengantin wanita
ialah pengantin laki-laki; tetapi sahabat
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pengantin laki-laki jang berdiri hendak
mendengarkannja, bersukatjita sekali
bila ia mendengar suara pengantin itu.
Itulah sukatjitaku, dan sekarang sudah
penuh sukatjitaku itu.
30 Dialah harus bertambah-tambah
besar, dan aku semakin ketjil.
31 Siapa datang dari atas adalah diatas
sekalian. Tetapi siapa berasal dari bumi
termasuk kalangan bumi, dan ia bertutur
bahasa bumi. Jang datang dari atas, ia
ada diatas sekalian.
32 Ia memberi kesaksian tentang apa
jang dilihat dan didengarnja, akan
tetapi tak seorangpun jang menerima
kesaksian itu.
33 Tetapi siapa sadja jang menerimanja,
dia dengan itu memeteraikan bahwa
Allah benar adanja.
34 Karena jang diutus oleh Allah,
dia menjebutkan sabda Allah: Ia
menguraikan RohNja tanpa ukuran.
35 Bapa mentjintai Putera dan telah
menjerahkan segala sesuatu kepadaNja.
36 Barang siapa pertjaja akan Putera,
mempunjai hidup abadi. Tetapi barang
siapa jang mengingkari Putera, dia tak

Yohanes 4.1–9

17

akan melihat hidup, melainkan murka
Allah tetap ada diatasnja.
1 Tatkala diketahui Jesus, bahwa
orang parisi telah mendengar, bahwa
Ia mendapat murid lebih banjak daripada
Joanes, dan mempermandikan mereka,
2 meskipun bukan Jesus sendiri jang
mempermandikan orang, melainkan
murid-muridNja,
3 Iapun meninggalkan Judea dan
kembali ke Galilea.
4 Ia harus melintasi Samaria.
5 Demikianlah Ia sampai pada sebuah
kota Samaria jang bernama Sikem,
dekat sebidang tanah jang dahulu kala
diberikan Jakub kepada puteranja Josep.
6 Ada disitu sumber Jakub; dan karena
letihnja duduklah Jesus begitu sadja
dipinggir sumber itu. Hari kira-kira pukul
keenam.
7 Dan datanglah disitu seorang wanita
Samaria hendak menimba air. Jesus
berkata kepadanja: Berilah aku minum.
8 Adapun murid-murid telah pergi
membeli bekal kekota.
9 Sahut wanita Samaria itu: Masakan
Engkau jang seorang Jahudi, minta
pada aku wanita bangsa Samaria ini,

4
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supaja aku memberi Engkau minum?
Maklumlah orang Jahudi tidak biasa
bergaul dengan orang bangsa Samaria -10 Udjar Jesus kepadanja: Sekiranja
engkau mengerti kurnia Allah, dan
engkau ketahui siapakah dia jang telah
berkata kepadamu: berilah aku minum,
tentulah telah kauminta kepadanja, dan
ia telah memberi engkau minum air
hidup.
11 Wanita itu berkata pula, engkau tidak
punja alat penimba, dan sumber ini
dalam, dari manakah kauambil air hidup
itu?
12 Adakah engkau lebih besar dari
bapa kami Jakub? Dialah jang memberi
kami sumber ini, dan dia sendiri
serta anak-anaknja dan kawan-kawan
hewannja telah minum daripadanja.
13 Udjar Jesus pula: Barang siapa
minum air ini akan haus kembali,
14 tetapi siapa minum air jang Aku
berikan kepadanja, tak kehausan lagi
selama-lamanja. Pada baliknja, jang
akan Aku berikan kepadanja, akan
mendjadi suatu mata air didalam
batinnja jang tetap berpantjaran untuk
hidup abadi.
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wanita itu: Tuan, berikanlah
aku air itu, supaja aku tidak kehausan
lagi, dan tak usah lagi datang menimba
air kesini.
16 Jesus berkata kepadanja: Pergilah
dan panggil suamimu, lalu datang
kembali kesini.
17 Djawab wanita itu: Aku tidak
bersuami. Berkatalah Jesus kepadanja:
Memang benar katamu: aku tidak
bersuami.
18 Karena ada lima orang bekas
suamimu, dan jang sekarang ada
padamu bukanlah suamimu. Benar
sekali perkataanmu tadi.
19 Udjar wanita itu: Tuan, njatalah Tuan
adalah seorang Nabi.
20 Nenek mojang kami biasa
menjembah diatas gunung itu;
tetapi kamu berkata bahwa Jerusalem
adalah tempat orang harus menjembah.
21 Udjar Jesus: Hai wanita, pertjajalah
kepadaKu: akan tiba masanja kamu
menjembah Bapa, bukan lagi diatas
gunung itu, tidakpun di Jerusalem.
22 Kamu menjembah apa jang tiada
kamu kenal, tetapi kami menjembah apa
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jang kami kenal. Karena keselamatan itu
datang dari bangsa Israel.
23 Tetapi waktunja akan datang, malah
sudah sampai djuga, segala penjembah
jang tulen akan menjembah Bapa
dalam Roh dan kebenaran. Karena
penjembah-penjembah jang demikian
itu jang dikehendaki oleh Bapa.
24 Allah itu Roh, dan segala orang jang
menjembah Dia harus menjembah Dia
dalam Roh dan kebenaran.
25 Berkatalah wanita itu: Aku tahu
bahwa Mesias (artinja Jang diurapi) akan
datang, dan apabila Ia telah tiba Ia akan
memaklumkan segala-galanja kepada
kami.
26 Bersabdalah Jesus kepadanja: Akulah
Dia, Aku jang sedang bitjara dengan
engkau.
27 Pada saat itu murid-muridpun tiba,
dan mereka heran bahwa Ia sedang
berbitjara dengan seorang wanita. Tetapi
tidak seorang jang berkata: apakah jang
kaukehendaki? atau: mengapa engkau
berbitjara dengan dia?
28 Wanita itu lalu meninggalkan
tempajannja disitu dan pulang kekota.

Yohanes 4.29–36

21

Didalam kota ia berkata kepada
orang-orang:
29 Mari lihat; ada seorang telah
berkata kepadaku semuanja jang telah
kuperbuat. Barangkali dialah Mesias itu?
30 Lalu orang-orang itu pergi keluar
kota mendapatkan Jesus.
31 Sementara itu murid-murid
mendesak katanja: Rabi, silakan makan!
32 Tetapi Jesus bersabda kepada
mereka: Aku harus makan sedjenis
makanan jang tidak kamu kenal.
33 Berkatalah murid seorang kepada
seorang: Barangkali orang telah
memberikan Dia makan?
34 Tetapi Jesus bersabda: MakananKu
ialah memenuhi kehendak Dia jang
telah mengutus Aku dan melaksanakan
pekerdjaanNja.
35 Bukankah kamu berkata: lagi
empat bulan musim panen akan tiba.
Aku bersabda kepadamu: Angkatlah
matamu, dan pandanglah ladangladang. Semua sudah putih, matang
untuk dituai.
36 Sipenuai sudah menerima upahnja
dan mengumpulkan hasil untuk
hidup jang abadi, sehingga baik
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penabur, baik sipenuai akan bergembira
bersama-sama.
37 Karena disini benarlah peribahasa:
jang seorang menabur dan orang lain
memungut hasil.
38 Kamu Kusuruh memungut hasil jang
tidak kamu usahakan. Orang lain telah
berusaha dengan susah pajah, dan
kamulah jang memungut hasil usaha
mereka.
39 Banjak orang Samaria dikota itu
pertjaja kepadaNja, karena mendengar
perkataan wanita itu, jang memberi
kesaksian dengan berkata: Ia telah
mengatakan kepadaku semuanja jang
telah kuperbuat.
40 Dan sesampai pada Jesus, orangorang Samaria itu minta kepadaNja,
supaja ia tinggal pada mereka; lalu Ia
tinggal dua hari lamanja disitu.
41 Dan lebih banjak orang lagi pertjaja
akan Jesus oleh karena adjaranNja.
42 Mereka berkata kepada wanita itu:
Bukan karena perkataanmu sadja kami
pertjaja; kamipun telah mendengarNja
sendiri, dan kami jakin bahwa Dialah
benar-benar Penjelamat dunia.
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dua hari itu Iapun berangkat
pula dan pergi ke Galilea.
44 Jesus sendiri telah menerangkan,
bahwa seorang nabi tidak terpandang
dalam negerinja sendiri.
45 Tetapi setiba di Galilea, orang-orang
Galilea menjambutNja dengan baik,
sebab mereka telah menjaksikan
segala-galanja jang dikerdjakanNja di
Jerusalem pada hari-hari raja itu. Mereka
sendiripun telah ikut serta merajakan
pesta itu.
46 Dengan demikian Ia datang kembali
ke Kana, tempat Ia pernah mengubahkan
air mendjadi anggur. Disitu ada seorang
pegawai radja jang anaknja sakit di
Kafarnaum.
47 Setelah didengarnja bahwa Jesus
kembali dari Judea ke Galilea, iapun
pergi mendapatkanNja. Ia minta kepada
Jesus supaja Ia datang menjembuhkan
anaknja jang hampir mati.
48 Jesus berkata kepadanja: Kalau
kamu tidak melihat tanda-tanda dan
mukdjizat-mukdjizat, kamu tidak
pertjaja.
49 Djawab pegawai itu: Hendaklah Tuan
datang djuga sebelum anakku mati.
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Jesus kepadanja:
Pulanglah sadja, anakmu hidup. Diapun
pertjaja akan sabda Jesus itu, lalu pergi.
51 Ditengah djalan hamba-hambanja
bertemu dengannja dan berkata
kepadanja: Anakmu hidup!
52 Ia bertanja kepada mereka: Pada
pukul berapa ia mulai sembuh? Kata
mereka: Kemarin pukul ketudjuh demam
hilang.
53 Maka teringatlah bapa itu, bahwa
tepat waktu itu Jesus berkata kepadanja:
Anakmu hidup. Maka iapun pertjaja dan
segenap keluarganja.
54 Itulah tanda kedua jang diadakan
Jesus sedjak pulang dari Judea ke
Galilea.
1 Kemudian daripada itu orang-orang
Jahudi merajakan suatu hari raja,
dan Jesuspun naik ke Jerusalem.
2 Di Jerusalem dekat "gerbang domba"
ada suatu kolam, jang dalam bahasa
Ibrani disebut Betseta, dan mempunjai
lima serambi.
3 Banjak sekali orang sakit berbaring
diserambi-serambi itu: orang buta,
lumpuh dan jang kering anggota-
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anggota tubuhnja. Semua mereka
menunggu saat air mulai bergerak.
4 Maklumlah, kadang-kadang
Malaekat Tuhan turun kekolam itu
dan mengotjakkan air. Dan barang siapa
pertama-tama turun kedalam kolam
sesudah air berkotjak, ia disembuhkan
dari penjakit manapun djuga.
5 Ada disitu seorang jang sakit sudah
tigapuluh delapan tahun lamanja.
6 Jesus melihat dia berbaring disitu.
Dan karena mengetahui, bahwa ia sudah
sekian lama dalam keadaan itu, maka
berkatalah Ia kepada orang itu: Maukah
engkau sembuh?
7 Djawab orang sakit itu: Tuan, tidak
ada orang jang menurunkan aku
kedalam kolam kalau air mulai bergerak.
Dan kalau aku sendiri pergi, orang lain
sudah mendahului aku.
8 Lalu Jesus bersabda kepadanja:
Bangunlah, angkatlah pembaringanmu
dan berdjalanlah.
9 Maka ketika itupun sembuhlah ia. Lalu
diangkatnja pembaringannja, dan pergi.
Tetapi hari itu hari Sabat.
10 Sebab itu orang-orang Jahudi berkata
kepada orang jang baru sembuh itu:
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Hari ini Sabat; tak halal engkau pikul
pembaringanmu.
11 Ia mendjawab: Orang jang telah
menjembuhkan aku berkata kepadaku:
Angkatlah pembaringanmu dan
berdjalanlah.
12 Mereka bertanja: Siapakah orang itu
jang berkata kepadamu: angkatlah dan
berdjalanlah?
13 Tetapi orang jang baru sembuh itu
tidak tahu siapa dia, sebab Jesus segera
mengasingkan diri karena terlalu banjak
orang disitu.
14 Kemudian Jesus berdjumpa dengan
dia dalam kenisah dan berkata
kepadanja: Ingatlah baik-baik; sekarang
engkau telah sembuh, djangan engkau
berbuat dosa lagi, supaja djangan
sesuatu jang lebih buruk lagi menimpa
engkau.
15 Lalu orang itu pergi dan
mentjeriterakan kepada orangorang Jahudi, bahwa Jesuslah jang telah
menjembuhkannja.
16 Lalu orang-orang Jahudi mulai
mengedjar Jesus sebab Ia melakukan
hal-hal jang demikian pada Sabat.
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Jesus membela diri dan
bersabda: Sampai hari ini BapaKu tetap
bekerdja dan Akupun tetap bekerdja.
18 Lalu orang Jahudi lebih berichtiar
lagi hendak membunuhNja, bukan
sadja sebab Ia memperkosa Sabat
itu, melainkan sebab Ia menjebut
Allah BapaNja, dan dengan demikian
menjamakan DiriNja dengan Allah.
19 Lalu Jesus berbitjara pula kepada
mereka dan bersabda: Sungguhsungguh Aku bersabda kepadamu:
Putera tidak sanggup mengerdjakan
apa-apa dari diriNja sendiri, hanja
jang Ia lihat Bapa sedang kerdjakan.
Karena segala jang dikerdjakan Bapa,
dikerdjakan oleh Putera djuga.
20 Sebab Bapa mentjintai Putera dan
memperlihatkan kepadaNja segala
jang dikerdjakanNja sendiri. Ia akan
memperlihatkan kepadaNja perbuatanperbuatan jang lebih mulia lagi, sehingga
kamu tertjengang.
21 Karena sebagaimana Bapa
membangkitkan orang mati serta
menghidupkannja, demikian Puterapun
menghidupkan siapa sadja jang
dikehendakiNja.
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pula Bapa tidak mengadili
seorangpun, melainkan telah
menjerahkan seluruh pengadilan
kepada Putera,
23 agar supaja semua orang
menghormati Putera, sebagaimana
mereka menghormati Bapa. Barang
siapa tidak menghormati Putera, dia
tidak djuga menghormati Bapa jang
mengutus Dia.
24 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Barangsiapa mendengarkan
sabdaKu dan pertjaja akan Dia jang
telah mengutus Aku, dia mempunjai
hidup abadi dan tidak akan dihukum,
sebab ia telah beralih dari kematian
kepada kehidupan.
25 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Akan tiba waktunja,
dan memang sudah ada, orangorang mati mendengar suara Putera
Allah, dan siapa-siapa sadja jang
mendengarkanNja, akan hidup.
26 Sebagaimana Bapa mempunjai hidup
dalam DiriNja sendiri, demikianpun Ia
memberikan Putera mempunjai hidup
dalam DiriNja sendiri djuga.
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telah memberikan Dia kuasa
mengadili orang, sebab Ia Putera
manusia.
28 Djanganlah kamu heran akan hal
itu; akan tiba harinja, bahwa semua
orang jang terbaring didalam kubur akan
mendengar suara Putera Allah.
29 Lalu mereka jang berbuat baik akan
keluar untuk bangkit masuk kehidupan,
tetapi mereka jang berbuat djahat akan
bangkit untuk dihukum.
30 Aku tidak sanggup berbuat apa-apa
dari diriKu sendiri. Aku mengadili
menurut apa jang Kudengar, dan
keputusanKu adalah adil, sebab aku
tidak mentjari apa jang Kukehendaki
sendiri, melainkan jang dikehendaki Dia
jang mengutus Aku.
31 Kalau Aku sendiri memberi kesaksian
tentang DiriKu, nistjaja kesaksian itu
tidak sah.
32 Tetapi seorang jang lain memberikan
kesaksian tentang DiriKu, dan Aku tahu
bahwa kesaksiannja tentang Aku itu
benar.
33 Kamu pernah mengirim utusan
kepada Joanes, dan dia telah

Yohanes 5.34–39

30

memberikan kesaksian tentang
kebenaran.
34 Memang kesaksian dari seorang
manusia tidak Kubutuhkan, tetapi
Kunjatakan itu kepadaMu supaja kamu
diselamatkan.
35 Dia adalah pelita jang bernjala
memantjarkan tjahaja, dan sesaat
lamanja kamupun telah rela menikmati
tjahaja itu.
36 Tetapi ada bagiKu suatu kesaksian
jang lebih bernilai dari kesaksian
Joanes, jaitu segala pekerdjaan jang
diserahkan Bapa kepadaKu, supaja Aku
melaksanakannja. Pekerdjaan itulah
jang Kulaksanakan dan djustru dialah
jang memberi kesaksian bahwa Aku
diutus oleh Bapa.
37 Djuga Bapa jang telah mengutus Aku,
Dia sendiri telah memberikan kesaksian
tentang Aku. SuaraNja tak pernah kamu
dengar, rupaNjapun tak pernah kamu
lihat, dan
38 sabdaNja tidak menetap didalam
dirimu, sebab kamu tidak pertjaja akan
Dia jang diutus olehNja.
39 Kamu menjelidiki Alkitab sebab kamu
pertjaja, bahwa kamu mempunjai hidup
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abadi didalamNja. Tetapi djustru Alkitab
itulah jang memberi kesaksian tentang
Aku.
40 Namun kamu enggan datang
kepadaKu untuk memperoleh hidup itu.
41 Penghormatan dari pihak manusia
tidak Kutjari.
42 Tetapi Aku mengenal kamu, jaitu
bahwa kamu tidak menaruh tjinta Allah
didalam hatimu.
43 Aku datang atas nama BapaKu,
namun kamu tidak menerima Aku. Djika
seorang lain datang atas nama dirinja
sendiri, tentu sadja dia kamu terima.
44 Masakan kamu sanggup pertjaja,
kamu jang saling menerima
penghormatan dari kamu sendiri,
sedangkan kamu tidak mentjari
kehormatan jang datang dari Allah jang
Esa.
45 Djangan kamu sangka bahwa Aku
akan mendakwa kamu dihadapan Bapa.
Sudah ada seorang mendakwa kamu,
ialah Moses, tempat kamu menaruh
pengharapanmu.
46 Karena sekiranja kamu pertjaja
kepada Moses, maka tentu kepada
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Akupun kamu pertjaja sebab djustru
tentang Aku dia telah menulis.
47 Tetapi kalau kamu tidak pertjaja
akan apa jang ditulisnja, masakan kamu
pertjaja akan apa jang Aku njatakan.
1 Kemudian dari itu Jesuspun pergi
keseberang tasik Galilea, jaitu tasik
Tiberias.
2 Ramai sekali orang mengikutiNja
sebab telah melihat tanda-tanda jang
diadakanNja pada orang-orang sakit.
3 Tetapi Jesus naik keatas gunung dan
duduk disitu bersama-sama dengan para
muridNja.
4 Ketika itu mendjelang Paska hari raja
orang Jahudi.
5 Tatkala Jesus mengangkat mataNja
serta melihat banjak sekali orang-orang
itu datang kepadaNja, Iapun berkata
kepada Pilipus: Kemanakah kita membeli
roti supaja mereka itu makan?
6 Itu dikatakanNja untuk mentjobai dia;
Ia sendiri sudah tahu apa jang hendak
dilakukanNja.
7 Sahut Pilipus: Roti seharga duaratus
denar belum djuga tjukup, sehingga
masing-masing mendapat sepotong
ketjil sadja.
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murid lain, jakni Andreas,
saudara Simon Petrus, berkata
kepadaNja:
9 Ada disini seorang anak jang
membawa lima buah roti djelai dan dua
ekor ikan ketjil. Tetapi apa artinja bagi
orang sebanjak itu?
10 Jesus berkata kepadanja: Suruhlah
orang-orang itu duduk. Adapun ditempat
itu banjak rumput. Maka duduklah
mereka, djumlahnja kira-kira limaribu
orang laki-laki.
11 Lalu Jesus mengambil roti, dan
setelah mengutjap doa sjukur, Ia
membagikannja kepada orang-orang
jang duduk disitu. Demikianpun
akan ikan-ikan itu, sebanjak mereka
kehendaki.
12 Setelah semua orang itu kenjang,
Ia berkata kepada murid-muridNja:
Kumpulkanlah potongan-potongan jang
tersisa, supaja djangan terbuang.
13 Merekapun mengumpulkan sampai
duabelas bakul penuh, jaitu dengan
potongan-potongan sisa, dari lima buah
roti djelai, jang ditinggalkan orang jang
telah makan.
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setelah melihat tanda jang
diadakan Jesus itu, orang-orang itu
berkata: Tentu Dia inilah Nabi jang harus
datang kedunia.
15 Tetapi Jesus tahu, bahwa mereka
berniat menangkapNja untuk
mengangkatNja sebagai radja,
Iapun mengundurkan Diri kepegunungan
seorang diri.
16 Pada sendja hari murid-murid turun
ketasik.
17 Mereka naik keatas perahu lalu
menjeberang ke Kafarnaum. Ketika hari
sudah malam Jesus belum djuga sampai.
18 Dan air tasik mulai bergelombang
sebab angin sangat kentjang.
19 Sesudah berdajung duatiga puluh
stadi djauhnja, mereka melihat Jesus
berdjalan dipermukaan air mendekati
perahu. Maka terkedjutlah mereka.
20 Tetapi Jesus berkata kepada mereka:
Akulah ini, djangan kamu takut.
21 Mereka menjambutNja kedalam
perahu, dan segera perahu itu sampai
kepantai tempat mereka tudjui.
22 Pada keesokan hari ketahuilah orang
banjak jang masih tinggal diseberang,
bahwa ada disitu hanja sebuah perahu,
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dan Jesus tidak turut naik perahu
bersama-sama dengan muridNja,
melainkan murid-murid sadja jang
berangkat.
23 Tetapi ada perahu-perahu lain sedang
datang dari Tiberias, dekat tempat
orang telah makan roti sesudah Tuhan
mengutjap doa sjukur itu.
24 Dan ketika diketahui orang banjak itu,
bahwa Jesus dan djuga murid-muridNja
tidak ada lagi disitu, merekapun naik
keatas perahu-perahu itu dan berangkat
ke Kafarnaum hendak mentjari Jesus.
25 Dan setelah menemuiNja diseberang,
mereka berkata kepadaNja: Bilamanakah
Rabi datang kesini?
26 Jesuspun mendjawab dan bersabda:
Sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu: Kamu mentjari Aku bukannja
sebab kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan sebab kamu telah makan roti
itu sampai kenjang.
27 Djanganlah kamu usahakan makanan
jang akan binasa, melainkan jang
bertahan untuk hidup abadi, jang
diberikan kepadamu oleh Putera
manusia. Sebab Dialah jang telah
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ditandai dengan sah oleh Bapa, jaitu
Allah.
28 Bersabdalah mereka kepadaNja:
Apakah hendaknja kami berbuat untuk
mengerdjakan pekerdjaan Allah?
29 Jesus mendjawab dan bersabda:
Pekerdjaan Allah ialah: hendaknja kamu
pertjaja akan Dia jang telah diutus oleh
Allah.
30 Mereka berkata kepadaNja: Tanda
apakah Kaukerdjakan, supaja kami lihat
dan pertjaja kepadaMu? Apakah jang
Kaukerdjakan?
31 Nenek mojang kami telah makan
manna dipadang gurun, seperti ada
tertulis: Mereka diberinja makan roti
dari surga.
32 Bersabdalah Jesus kepada mereka:
Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu:
Bukan Moses jang memberi kamu roti
dari surga, melainkan BapaKu memberi
kamu roti jang benar dari surga.
33 Karena roti Allah ialah jang turun dari
surga dan memberi hidup kepada dunia.
34 Berkatalah mereka kepadaNja: Tuan,
berilah kami senantiasa roti itu.
35 Jesus bersabda: Aku inilah roti
kehidupan. Barang siapa datang
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kepadaKu, dia tak akan lapar lagi, dan
siapa pertjaja akan Daku tidak akan
haus lagi.
36 Tetapi sudah Kukatakan kepadamu:
Meskipun kamu melihat Aku, namun
kamu tidak pertjaja.
37 Semua jang diberikan oleh Bapa
kepadaKu, akan datang padaKu, dan
barang siapa datang padaKu, dia tak
akan Kuusir.
38 Sebab Aku turun dari surga bukan
untuk melakukan kehendakKu sendiri,
melainkan kehendak Dia jang telah
mengutus Aku.
39 Dan kehendak Dia jang telah
mengutus Aku ialah, supaja dari semua
orang jang telah diberikanNja kepadaKu,
tak seorangpun Kuhilangkan, melainkan
akan Kubangkitkan pada hari kiamat.
40 Karena inilah kehendak BapaKu:
supaja barang siapa jang melihat Putera
dan pertjaja akan Dia, mempunjai hidup
abadi, dan Aku akan membangkitkannja
pada hari kiamat.
41 Lalu orang Jahudi bersungut-sungut
terhadapNja, sebab Ia bersabda: Aku ini
roti jang turun dari surga.

Yohanes 6.42–50
42 Kata

38

mereka: bukankah Dia ini Jesus
anak Josep, dan ibu-bapaNja kita kenal?
Masakan Ia berkata: Aku turun dari
surga.
43 Jesus mendjawab dan bersabda:
djanganlah kamu bersungut-sungut.
44 Tak seorangpun dapat datang
kepadaKu, kalau ia tidak ditarik oleh
Bapa jang mengutus Aku. Dan Aku akan
membangkitkan dia pada hari kiamat.
45 Ada tertulis dalam buku nabi-nabi:
"Semua orang akan diadjari oleh Allah".
Dan semua orang jang mendengarkan
adjaran Bapa dan mempeladjarinja,
merekalah jang datang kepadaKu.
46 Itu bukan berarti bahwa ada orang
jang telah melihat Bapa; hanja Dia jang
berasal dari Allah, telah melihat Bapa.
47 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: barang siapa pertjaja ia
mempunjai hidup abadi.
48 Aku ini roti kehidupan.
49 Leluhur kamu telah makan manna
digurun pasir namun mereka mati.
50 Tetapi roti ini turun dari surga, supaja
orang jang memakannja tidak akan
mati.

Yohanes 6.51–57
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ini roti hidup jang turun dari
surga. Djika seorang makan roti ini, ia
akan hidup selama-lamanja. Roti jang
akan Kuberikan, ialah dagingKu untuk
hidup dunia.
52 Lalu orang-orang Jahudi bertengkar
antara mereka sendiri, dan berkata:
masakan Dia ini memberikan kita makan
dagingNja?
53 Tetapi Jesus bersabda kepada
mereka: sungguh-sungguh Aku berkata
kepadamu, djikalau kamu tidak makan
daging Putera manusia dan minum
darahNja, kamu tidak mempunjai hidup
didalam dirimu.
54 Barangsiapa makan dagingKu dan
minum darahKu, dia mempunjai hidup
abadi, dan Aku akan membangkitkan dia
pada hari kiamat.
55 Karena dagingKu adalah sungguhsungguh makanan, dan darahKu adalah
sungguh-sungguh minuman.
56 Barangsiapa makan dagingKu dan
minum darahKu, dia tetap tinggal dalam
Daku dan Aku dalam dia.
57 Sebagaimana Aku diutus oleh Bapa
jang hidup, dan Aku hidup karena Bapa,
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demikianpun siapa jang makan Aku akan
hidup karena Aku.
58 Inilah roti jang turun dari surga.
Bukannja roti seperti jang dimakan oleh
nenek mojang dan mereka itu mati;
barangsiapa makan roti ini, akan hidup
selama-lamanja.
59 Demikianlah sabda Jesus di
Kafarnaum ketika Ia mengadjar didalam
sinagoga.
60 Setelah mendengar sabda itu banjak
diantara murid-muridNja berkata:
Djanggal sekali perkataan itu; siapakah
jang sanggup mendengarkannja?
61 Tetapi Jesus tahu dalam DiriNja,
bahwa murid-muridNja bersungut
tentang hal itu, lalu Ia bersabda kepada
mereka: Adakah kamu kesal hati akan
hal itu?
62 Dan bagaimanakah kalau kamu akan
melihat Putera manusia naik ketempat
kediamanNja jang dahulu?
63 Rohlah jang memberi hidup, daging
tidak berguna. Sabda jang telah
Kuutjapkan kepadamu adalah roh dan
hidup.
64 Tetapi diantara kamu ada jang tidak
pertjaja. Memang dari semula Jesus
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tahu, siapa jang tidak pertjaja, dan siapa
jang akan mengchianatiNja.
65 Dan Jesus bersabda lagi: Oleh sebab
itu telah Kukatakan kepadamu: tak
seorangpun sanggup datang padaKu,
kalau itu tidak diberikan kepadanja oleh
BapaKu.
66 Mulai ketika itu banjak murid mulai
mengundurkan diri dan tidak mengikut
Jesus lagi.
67 Lalu Jesus bertanja kepada
keduabelas murid itu: Adakah kamupun
hendak pergi djuga?
68 Simon Petrus mendjawab dan
berkata: Tuan, kepada siapakah kami
akan pergi? sabdaMu adalah sabda hidup
abadi.
69 Dan kami pertjaja serta mengerti
bahwa Engkau adalah Jang-Kudus dari
Allah.
70 Udjar Jesus kepada mereka:
Bukankah kamu adalah duabelas jang
Kupilih? Tetapi diantara kamu ada
seorang setan.
71 Jang dimaksudkanNja ialah Judas,
anak Simon Iskariot; dialah akan
mengchianati Jesus, dan diapun
termasuk keduabelas murid itu.

Yohanes 7.1–8
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Jesus pergi berkeliling di
Galilea, sebab Ia tidak boleh
berdjalan-djalan demikian di Judea,
karena orang Jahudi berichtiar
membunuhNja.
2 Adapun Hari raja Jahudi jang disebut
"Hari raja pondok daun-daun" hampir
tiba.
3 Saudara-saudaraNja berkata
kepadaNja: Tinggalkan daerah ini dan
pergi ke Judea supaja murid-muridMu
dapat melihat perbuatan-perbuatanMu.
4 Tiada seorang bekerdja ditempattempat tersembunji, kalau ia mau
memperkenalkan dirinja kepada dunia.
5 SaudaraNjapun tidak pertjaja akan
Dia.
6 Berkatalah Jesus kepada mereka:
WaktuKu belum sampai, tetapi waktu
bagi kamu selalu tersedia.
7 Tak mungkin kamu dibentji dunia,
tetapi Aku dibentji olehnja, sebab
Aku membuktikan, bahwa perbuatanperbuatan mereka djahat adanja.
8 Hendaklah kamu naik merajakan
pesta itu, tetapi Aku tidak naik, sebab
waktuKu belum digenapi.

7
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berkata demikian Iapun
tinggal di Galilea.
10 Tetapi sesudah saudara-saudaraNja
berangkat, Iapun naik, tetapi tidak
njata-njata melainkan samar-samar
sadja.
11 Pada hari raja itu orang-orang Jahudi
mentjari Dia, dan mereka berkata:
Dimanakah Dia?
12 Dan diantara rakjat banjak
orang berbisik tentangNja, ada jang
menamakanNja seorang baik, jang lain
berkata: Bukan! Ia menjesatkan rakjat.
13 Tetapi tidak ada jang berkata
terus-terang tentangNja, sebab takut
kepada orang Jahudi.
14 Selampau separuh hari-hari raja itu,
Jesuspun naik kekenisah, lalu mengadjar
disitu.
15 Orang-orang Jahudi takdjub sekali,
dan berkata: Bagaimana Dia mahir
demikian, sedang Dia tak pernah
berguru?
16 Jesus mendjawab dan bersabda:
AdjaranKu tidak berasal dari DiriKu
sendiri, melainkan dari Dia jang
mengutus Aku.
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seseorang rela memenuhi
kehendakNja, diapun mengerti entah
adjaranKu berasal dari Allah atau dari
DiriKu sendiri.
18 Barangsiapa jang mengambil adjaran
dari dirinja sendiri, dia menuntut
kehormatan bagi dirinja sendiri. Tetapi
barang siapa menuntut kehormatan bagi
Dia jang mengutusnja, dia berkata benar
dan tidak ada tipu-daja padanja.
19 Bukankah Moses telah memberikan
kamu hukum taurat? Namun tak
seorangpun diantara kamu jang
mentaati hukum itu.
20 Mengapa kamu berichtiar membunuh
Aku? Orang banjak itu mendjawab:
Engkau kerasukan setan! Siapa
berichtiar membunuh Engkau?
21 Jesus mendjawab dan bersabda:
Hanja satu perbuatan jang Kulakukan,
dan kamu semua tertjengang.
22 Moses telah memberikan kamu
hukum sunat. Walaupun bukan berasal
dari Moses, melainkan dari nenek
mojang, dan pada Sabatpun kamu
menjunatkan orang.
23 Tetapi kalau perlu, seorang
disunatkan pada Sabat agar hukum
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Moses djangan dilanggar, mengapa
kamu menggusari Aku, sebab Aku
telah menjembuhkan seorang manusia
seluruhnja pada hari Sabat?
24 Djanganlah kamu menghukumkan
orang menurut rupa sadja, melainkan
ambillah keputusan jang adil.
25 Lalu beberapa orang dari Jerusalem
berkata: Bukankah Dia itu jang orang
berichtiar membunuhNja?
26 Dan lihatlah: Kini Ia berbitjara dimuka
umum, dan orang tidak mengatakan
apa-apa kepadaNja. Adakah para
pembesar sungguh-sungguh sudah tahu,
bahwa Dialah Mesias itu?
27 Namun mengenai Dia ini kita tahu
dari mana asalnja, sedangkan tentang
Mesias itu, kalau dia datang, tak
seorangpun tahu darimana asalnja.
28 Dan Jesus jang tengah mengadjar
dalam kenisah itu, berserulah dengan
suara lantang: Memang kamu mengenal
Aku dan tahu darimana Aku berasal.
Tetapi Aku datang bukan atas
kehendakKu sendiri, melainkan Jang
mengutus Aku, Dia benar, dan Dia kamu
tidak kenal.
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Aku mengenal Dia, sebab Aku
berasal daripadaNja, dan Diapun jang
telah mengutus Aku.
30 Lalu mereka tjoba menangkapNja,
tetapi tak seorangpun jang
menanganiNja, sebab waktuNja
belum sampai.
31 Tetapi diantara rakjat djelata ada
banjak jang mulai pertjaja akan Dia.
Mereka berkata: Apabila Mesias itu akan
tiba, adakah Ia mengerdjakan lebih
banjak tanda daripada Dia ini?
32 Orang-orang Parisi mendengar
rakjat berbisik-bisik demikian tentang
Dia, maka mereka dan para imam
besar mengirim hamba-hamba untuk
menangkapNja.
33 Tetapi Jesus bersabda: Sedikit waktu
lagi Aku tinggal diantara kamu, lalu Aku
pergi kepada Dia jang telah mengutus
Aku.
34 Kamu akan mentjari Aku, tetapi tidak
bertemu, sebab ketempat Aku berada
tak mungkin kamu datang.
35 Berkatalah mereka seorang kepada
seorang: Entah kemanakah Ia hendak
pergi, sehingga tidak dapat kita
menemuiNja? Apakah gerangan Ia
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pergi kedaerah-daerah pertebaran dan
mengadjar orang Junani disitu?
36 Apakah maksud perkataan itu: Kamu
akan mentjari Aku tetapi tidak bertemu,
dan ketempat Aku berada tak mungkin
kamu datang?
37 Pada hari terachir dan jang terbesar
dari segala hari raja itu, Jesus berdiri dan
berseru dengan suara lantang: Barang
siapa berdahaga, hendaklah ia datang
kepadaKu dan hendaklah ia minum,
38 jaitu siapa sadja jang pertjaja
akan Daku. Sebagaimana Alkitab
bersabda: Sungai-sungai air hidup akan
berpantjaran dari batinnja.
39 Jang dimaksudkanNja, ialah Roh
jang akan diterima oleh sekalian orang
jang pertjaja akan Dia, sebab Roh itu
belum lagi datang, karena Jesus belum
dipermuliakan.
40 Mendengar sabda itu beberapa orang
dari rakjat berkata: Sungguh-sungguh
Dia ini Nabi itu!
41 Orang lain berkata: Dialah Mesias.
Tetapi kata orang lain pula: Masakan
Kristus datang dari Galilea?
42 Bukankah Alkitab menjatakan, bahwa
Mesias harus berasal dari suku David
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dan dari Betlehem tempat kediaman
David?
43 Demikian timbul perselisihan tentang
Dia diantara orang banjak.
44 Ada pula diantara mereka jang ingin
menangkapNja, tetapi tak seorangpun
jang memegangNja.
45 Lalu hamba-hamba itu pergi
kembali kepada para imam besar
dan orang-orang Parisi, jang berkata
kepada mereka: Apa sebab kamu tidak
membawa Dia?
46 Djawab hamba-hamba itu: Belum
pernah seorang berbitjara seperti Dia.
47 Maka kata orang Parisi itu kepada
mereka: Sudah tersesat djugakah kamu?
48 Adakah gerangan seorang pembesar
atau dari golongan parisi jang pertjaja
akan Dia?
49 Aduh, chalajak ramai itu jang tidak
mengerti akan Taurat; terkutuklah
mereka!
50 Tetapi Nikodemus jang pernah
mendapatkan Jesus diwaktu malam,
dan dia seorang dari golongan mereka,
berkata kepada mereka.
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Tersurat kita menghukumkan
seseorang, sebelum mendengarkannja
dan mengetahui apa jang dilakukannja?
52 Djawab mereka: Seorang Galilea
djugakah engkau? Selidikilah, maka
engkau akan tahu bahwa Nabi itu tidak
muntjul dari Galilea.
53 Lalu mereka pulang kerumah
masing-masing.
1 Tetapi Jesus pergi kebukit Zaiton.
2 Pada pagi hari Ia tiba kembali
dikenisah dan semua orang
mengerumuniNja, dan Ia duduk
mengadjar mereka.
3 Ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang
parisi menghantar kepadaNja seorang
wanita jang kedapatan melakukan
zinah. Mereka menempatkan dia
ketengah-tengah,
4 dan berkata kepada Jesus: Rabi,
wanita ini kedapatan melakukan zinah,
5 dan Moses memerintahkan kami
didalam Taurat, meradjam wanita-wanita
jang demikian. Apakah pendapatMu
tentang hal ini?
6 Maksud mereka dengan perkataan itu
mentjobai Jesus, supaja mendapat suatu
alasan untuk mendakwaNja. Tetapi Jesus

8
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membungkuk, dan menulis ditanah
dengan djariNja.
7 Dan sebab mereka terus-menerus
bertanja, Jesuspun berdiri tegak
dan berkata kepada mereka: Barang
siapa diantara kamu jang tidak
berdosa, hendaklah ia pertama-tama
melemparkan satu batu padanja.
8 Lalu Ia membungkuk pula dan menulis
ditanah.
9 Tetapi setelah mendengar perkataan
itu merekapun keluar seorang demi
seorang, mulai dengan jang tertua
sampai jang terkemudian, sehingga
Jesus tinggal sendiri bersama dengan
wanita itu jang masih berdiri ditengahtengah.
10 Lalu Jesus berdiri tegak kembali
dan berkata kepadanja: hai wanita,
dimanakah mereka? Tiadakah seorang
menghukumkan engkau?
11 Ia mendjawab: Tidak seorang, Tuan.
Maka berkatalah Jesus kepadanja:
Dan Akupun tidak menghukumkan
engkau; pergilah, dan mulai sekarang ini
djanganlah berbuat dosa lagi.
12 Jesus mulai berbitjara pula dan
bersabda: Aku ini tjahaja dunia.
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Barangsiapa mengikuti Aku tidak
mengembara didalam kegelapan,
melainkan mempunjai tjahaja
kehidupan.
13 Lalu orang Parisi berkata kepadaNja:
Engkau memberikan kesaksian akan
DiriMu sendiri, maka kesaksianMu tidak
sah.
14 Sahut Jesus: Memang Aku memberi
kesaksian akan DiriKu sendiri, namun
kesaksian ini sah djuga, sebab Aku tahu
darimana Aku datang dan kemana Aku
pergi.
15 Kamu menghukum menurut daging,
tetapi Aku tidak menghukumkan
seorangpun.
16 Dan kalau sekiranja Aku
menghukumkan seseorang maka
hukumanKu itu sah adanja. Sebab Aku
ini bukan seorang diri, melainkan Aku
disertai Bapa jang telah mengutus Aku.
17 Dan lagi didalam Tauratmu ada
tertulis: bahwa kesaksian dua orang sah
adanja.
18 Memang Aku memberi kesaksian
akan DiriKu sendiri, tetapi serentak
djuga Bapa, jang telah mengutus Aku,
memberi kesaksian tentang Aku.
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mereka: Dimanakah
BapaMu? Djawab Jesus: Kamu tidak
mengenal Aku dan tidakpun kamu
mengenal BapaKu; sekiranja kamu
mengenal Aku, maka kamu mengenal
BapaKu djuga.
20 Demikianlah sabda Jesus ketika
Ia mengadjar didalam kenisah dekat
perbendaharaan, dan tidak seorangpun
jang menangkapNja, sebab waktuNja
belum sampai.
21 Lain kali pula Jesus bersabda kepada
mereka: Aku akan pergi dan kamu akan
mentjari Aku, dan kamu akan mati
dalam dosamu. Ketempat Aku pergi tak
mungkin kamu datang.
22 Kata orang-orang Jahudi: Entahkah
Dia hendak membunuh diri? Sebab
Ia berkata: Ketempat Aku pergi tak
mungkin kamu datang.
23 Jesus bersabda: Kamu berasal dari
bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia
ini, Aku bukan dari dunia ini.
24 Oleh sebab itu telah Kukatakan
kepadamu: Kamu akan mati dalam
dosamu. Karena kalau kamu tidak
pertjaja bahwa Akulah Dia, maka kamu
akan mati dalam dosamu.
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mereka kepadaNja: Siapakah
Engkau? Sabda Jesus: Apakah gunanja
lagi Aku berbitjara kepadamu.
26 Masih banjak jang hendaknja
Kubitjarakan tentang kamu dan untuk
mengadili kamu, tetapi Dia jang telah
mengutus Aku adalah benar, dan apa
jang Kudengar dari Dia, itu Kunjatakan
kepada dunia.
27 Mereka tidak mengerti, bahwa Ia
berbitjara kepada mereka tentang Bapa.
28 Jesus bersabda pula: Kemudian
sesudah kamu meninggalkan Putera
manusia, kamu akan mengerti,
bahwa Akulah Dia, dan Aku berbitjara
sebagaimana Aku diadjari oleh Bapa.
29 Dia, jang telah mengutus Aku, tetap
menjertai Aku. Ia tidak meninggalkan
Daku seorang diri. Sebab Aku selalu
melakukan apa jang Ia sukai.
30 Maka sebab sabdaNja itu banjak
orang mulai pertjaja akan Dia.
31 Lalu Ia bersabda kepada orang-orang
Jahudi jang pertjaja itu: Djikalau kamu
tetap berpegang pada sabdaKu, kamu
benar-benar mendjadi murid-muridKu.
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akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran akan membebaskan
kamu.
33 Kata orang-orang itu: Kami ini
turunan Abraham dan tidak pernah
berhamba kepada siapapun djuga.
Bagaimana Engkau berkata: Kamu akan
dibebaskan.
34 Djawab Jesus kepada mereka:
Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Tiap orang jang berbuat
dosa adalah hamba dosa.
35 Dan seorang hamba tidak tetap
tinggal dalam rumah. Tetapi jang
selama-lamanja dalam rumah ialah
Putera.
36 Djadi kalau seorang Putera
membebaskan kamu, nistjaja kamu
bebas betul-betul.
37 Aku tahu bahwa kamu turunan
Abraham, tetapi kamu berichtiar
membunuh Aku, sebab sabdaKu tidak
meresap dalam hatimu.
38 Aku menjatakan jang Kulihat pada
BapaKu, tetapi kamu melakukan jang
kamu dengar dari bapak kamu.
39 Djawab mereka: bapa kami ialah
Abraham. Sabda Jesus pula: Djikalau
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kamu anak-anak Abraham, lakukanlah
perbuatan-perbuatan Abraham djuga.
40 Tetapi kamu berichtiar membunuh
Aku, sedangkan Aku menjatakan
kebenaran kepadamu, jang Kudengar
dari Allah. Abraham tidak berbuat
sedemikian itu.
41 Kamu melakukan perbuatanperbuatan bapa kamu. Udjar mereka
kepadaNja: Kami bukan lahir dari zinah,
bapa kami adalah satu, ialah Allah.
42 Sabda Jesus pula kepada mereka:
sekiranja bapamu Allah, tentu kamu
mengasih Aku, sebab Aku keluar
dan datang dari Allah. Karena Aku
tidak datang atas kehendakKu sendiri,
melainkan Aku diutus oleh Dia.
43 Apa sebabnja kamu tidak mengerti
bahasaKu? Sebabnja ialah karena kamu
malah tidak sanggup mendengarkan
sabdaKu.
44 Bapa kamu ialah setan, dan kamu
ingin melaksanakan jang dikehendaki
oleh bapamu itu. Dialah pembunuh
dari semula dan tidak berpegang pada
kebenaran, sebab tak ada kebenaran
didalamnja. Kalau ia berbohong ia
menjatakan hakekat hatinja sendiri,
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sebab ia memang pembohong dan bapak
segala pembohongan.
45 Namun kepada Aku kamu tidak
pertjaja sebab sabdaKu benar.
46 Siapakah diantara kamu dapat
membuktikan bahwa Aku pernah
berbuat dosa? Kalau sabdaKu benar,
mengapa kamu tidak pertjaja akan
Daku?
47 Barang siapa berasal dari Allah
dia mendengarkan sabda Allah. Dan
sebabnja kamu tidak mendengar ialah,
karena kamu bukan berasal dari Allah.
48 Djawab orang-orang Jahudi:
bukankah benar kami katakan bahwa
Engkau seorang Samaria dan kerasukan
setan?
49 Sahut Jesus: Aku bukan kerasukan
setan; Aku menghormati BapaKu, tetapi
kamu menghinakan Daku.
50 Aku tidak menuntut hormat bagi
DiriKu, tetapi ada satu jang menuntutnja
dan mengadili.
51 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: djika seorang melaksanakan
sabdaKu, dia tidak akan mati sampai
kekal.
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orang-orang Jahudi itu:
Sekarang kami tahu betul-betul, bahwa
Engkau kerasukan setan. Abraham
sudah mati, dan djuga sekalian para
nabi; dan Engkau berkata: barangsiapa
melaksanakan sabdaKu tidak akan mati
sampai kekal.
53 Adakah Engkau lebih besar dari
Bapa kami Abraham jang telah mati itu,
dan para nabipun telah mati. Siapakah
Kauanggap DiriMu?
54 Sahut Jesus: Kalau Aku memuliakan
DiriKu sendiri, kemuliaanKu itu
sedikitpun tidak berharga. Tetapi
BapaKu, Dialah jang memuliakan Aku.
55 Kamu menamakanNja Allahmu,
tetapi kamu tidak mengenal Dia. Aku
mengenal Dia, dan seandainja Aku
berkata, bahwa Aku tidak mengenal
Dia, maka Akupun pembohong seperti
kamu. Tetapi Aku mengenal Dia dan Aku
memenuhi segala sabdaNja.
56 Abraham bapamu itu pernah
bersorak kegembiraan sebab akan
melihat hariKu. Ia telah melihatnja dan
iapun bersukatjita.
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orang-orang Jahudi kepadaNja:
UmurMu belum sampai limapuluh tahun,
dan sudahkah Engkau melihat Abraham?
58 Sabda Jesus kepada mereka:
Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Sebelum Abraham djadi, Aku
ada.
59 Lalu mereka memungut batu-batu
hendak meradjamNja, tetapi Jesus
menjembunjikan diri, dan keluar dari
kenisah.
1 Sambil berdjalan lalu Jesus melihat
seorang jang buta sedjak lahirnja.
2 Murid-murid bertanja kepada Jesus:
Rabi, siapakah jang berdosa: dia
sendirikah atau orang tuanja, sehingga
ia lahir buta?
3 Jesus mendjawab: Bukan dia, dan
bukan orang-tuanja jang berdosa,
melainkan pekerdjaan-pekerdjaan Allah
harus dinjatakan padanja.
4 Kami harus melaksanakan pekerdjaan
Dia jang telah mengutus Aku, selama
masih siang. Dan setelah malam tiba,
tak seorangpun dapat bekerdja lagi.
5 Selama Aku didunia, Aku adalah
tjahaja dunia.
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bersabda demikian, Ia
meludah ketanah, mengentalkan tanah
dengan air ludah, lalu dilumaskanNja
pada mata orang buta itu.
7 Lalu Jesus berkata kepadanja: Pergilah
berbasuh kekolam Siloam, nama ini
berarti "jang diutus". Iapun pergi dan
berbasuh, lalu kembali dengan terbuka
matanja.
8 Lalu berkatalah tetangga-tetangga
dan orang-orang jang dahulu melihat dia
mengemis: Bukankah dia itu jang biasa
duduk mengemis?
9 Ada jang berkata: Memang dia! Kata
orang-orang lain: bukan dia, melainkan
seorang jang mirip dia. Tetapi dia sendiri
berkata: Akulah dia!
10 Kata mereka kepadanja:
Bagaimanakah matamu terbuka?
11 Ia mendjawab: Orang jang bernama
Jesus itu mengentalkan tanah,
dilumaskannja pada mataku, lalu
berkata: pergilah berbasuh kekolam
Siloam. Akupun pergi berbasuh, lalu
dapat melihat.
12 Kata mereka: Dimanakah orang itu?
Djawabnja: Aku tidak tahu.
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orang jang buta dahulu itu
dihantar kepada orang-orang parisi.
14 Adapun hari Jesus membuat lumpur
dan membuka mata orang buta itu, ialah
hari Sabat.
15 Orang-orang parisi itu bertanja
kepadanja: bagaimana tjaranja matanja
ditjelikkan. Ia mendjawab kepada
mereka: Ia melumasi mataku dengan
lumpur, lalu aku pergi berbasuh, dan
dapat melihat.
16 Beberapa orang parisi berkata: Orang
itu bukan datang dari Allah, sebab ia
tidak mentaati hukum Sabat. Sedangkan
orang-orang lain berkata: Masakan
seorang berdosa dapat mengerdjakan
tanda-tanda sedemikian itu? Maka
timbullah perselisihan diantara mereka.
17 Merekapun bertanja pula: Tetapi
engkau sendiri, apakah pendapatmu
tentang Dia, sebab Ia telah membuka
matamu? Ia mendjawab: Dia seorang
nabi.
18 Namun orang-orang Jahudi itu
tidak mau pertjaja, bahwa dia dahulu
benar-benar buta dan kemudian dapat
melihat. Sebab itu mereka menjuruh
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panggil ibu-bapa orang jang terbuka
matanja itu,
19 dan bertanja kepada mereka:
Benarkah dia ini anakmu jang kamu
katakan dilahirkan buta? Bagaimana
djadinja sekarang ia dapat melihat?
20 Djawab ibu-bapa itu kepada mereka:
Kami tahu bahwa ia sesungguhnja anak
kami dan dilahirkan buta,
21 tetapi bagaimana djadinja sekarang
ia dapat melihat, itu tidak kami tahu.
Dan siapa jang membuka matanja itupun
tidak kami tahu. Tanjalah kepadanja
sendiri, sudah tjukup umurnja, dia
sendiri bisa berbitjara tentang dirinja.
22 Mereka berkata demikian sebab takut
kepada orang-orang Jahudi, jang telah
memutuskan, bahwa siapa-siapa sadja
jang mengakui Dia itu Kristus, harus
dikutjil dari sinagoge.
23 Itulah sebabnja ibu-bapanja berkata:
Sudah tjukup umurnja, tanjakanlah
kepadanja sendiri.
24 Lalu orang-orang Jahudi memanggil
sekali lagi orang jang dahulu buta itu
dan berkata kepadanja. Berilah hormat
kepada Allah. Kami tahu bahwa orang
itu seorang berdosa.
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ia mendjawab: Entah dia
seorang berdosa, aku tidak tahu; jang
aku tahu hanjalah bahwa aku dahulu
buta dan sekarang aku melihat.
26 Kata mereka pula: Apakah jang
diperbuatNja kepadamu? Bagaimanakah
Ia membuka matamu?
27 Ia mendjawab: Sudah kukatakan
kepada kamu; tetapi kamu tidak
mendengarkan. Mengapa kamu suka
mendengarnja sekali lagi? Barangkali
kamu djuga ingin mendjadi muridNja?
28 Merekapun mengumpat dia serta
berkata: Engkau muridNja, tetapi kami
murid-murid Moses.
29 Kami tahu, bahwa Allah telah
berfirman kepada Moses, tetapi Dia ini,
kami tidak tahu dari mana Dia.
30 Orang itu mendjawab: Aneh sekali,
kamu tidak tahu dari mana Dia, pada hal
Dialah jang membuka mataku.
31 Kita tahu bahwa Allah tidak
mendengarkan orang berdosa,
melainkan hanja orang jang segan
kepadaNja dan melakukan kehendakNja.
32 Dari kekal tidak pernah terdengar
bahwa ada seorang telah membuka
mata orang jang lahir buta.
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orang ini tidak berasal
dari Allah, tentu Dia tidak mampu
berbuat apapun.
34 Djawab mereka: Engkau ini lahir
bulat-bulat dalam dosa, dan engkau
mau mengadjar kami? Lalu mereka
membuang dia keluar.
35 Jesus mendengar, bahwa mereka
sudah membuang dia keluar dan
ketika Ia bersua dengannja, Ia berkata
kepadanja: Pertjajakah engkau akan
Putera manusia?
36 Ia mendjawab: Rabi, siapakah Dia
itu, supaja aku pertjaja kepadaNja?
37 Berkatalah Jesus: Engkau melihat
Dia. Jang sedang berbitjara dengan
engkau, itulah Dia.
38 Berkatalah orang itu: Aku pertjaja, ja
Tuan! Lalu ia sudjud menjembah.
39 Jesus bersabda lagi: Aku datang
kedunia ini untuk menghukum, supaja
orang jang tidak melihat akan melihat,
dan mereka jang melihat mendjadi buta.
40 Lalu beberapa orang parisi jang
berdiri disitu dan mendengar sabda itu
berkata: Adakah kami ini djuga buta?
41 Jesus bersabda: Sekiranja kamu
buta, kamu tidak berdosa; tetapi sebab
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kamu berkata bahwa kamu melihat,
maka dosamu tinggal tetap.
1 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Barang siapa masuk
kandang domba tidak melalui pintu,
melainkan melalui djalan lain, ia adalah
seorang pentjuri dan penjamun.
2 Jang masuk melalui pintu, dialah
gembala domba-domba.
3 Bagi dialah pendjaga membuka
pintu, dan domba-domba mendengar
akan suaranja. Ia memanggil dombadombanja dengan namanja sendiri, dan
menuntun mereka keluar.
4 Dan setelah semua domba-dombanja
dihantar keluar, ia berdjalan dimuka
dan segala domba mengikutinja, sebab
mereka kenal akan suaranja.
5 Tetapi mereka tidak mengikuti seorang
asing, melainkan lari daripadanja, sebab
tidak mengenal suara orang asing.
6 Perumpamaan itu diutjapkanNja
kepada mereka, tetapi mereka tidak
menangkap maksud sabda Jesus itu.
7 Jesus bersabda pula: Sungguhsungguh Aku bersabda kepadamu: Aku
inilah pintu bagi domba-domba.
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orang jang datang dahulu
daripada Aku adalah pentjuri dan
penjamun, tetapi domba-domba tidak
mendengarkan mereka.
9 Aku inilah pintu. Djikalau seseorang
masuk melalui Aku, ia akan selamat; ia
akan keluar dan masuk dan menemui
padang rumput.
10 Tetapi si pentjuri datang hanja
untuk merampas, menjembelih dan
membinasakan. Aku datang agar supaja
mereka mempunjai hidup, bahkan
mempunjai hidup berlimpah-limpah.
11 Aku ini gembala jang baik; gembala
jang baik menjerahkan njawaNja bagi
domba-dombanja.
12 Tetapi seorang upahan jang bukan
gembala dan bukan pemilik dombadomba, kalau dilihatnja serigala datang,
ia meninggalkan domba-domba dan
lari; lalu serigala menerkam dan
mentjerai-beraikan domba-domba.
13 Orang upahan itu lari sebab ia tjuma
seorang upahan, dan tidak peduli akan
domba-domba.
14 Aku ini gembala jang baik. Aku
mengenal domba-dombaKu, dan
domba-domba Ku mengenal Aku;
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Bapa mengenal
Aku, dan Aku mengenal Bapa. Dan
Aku menjerahkan njawaKu bagi
domba-dombaKu.
16 Dan ada lagi domba-domba milikKu,
jang tidak termasuk kandang ini.
Merekapun harus Kutuntut dan mereka
akan mendengarkan sabdaKu, lalu
akan djadilah satu kawanan dan satu
gembala.
17 Dan inilah sebabnja Bapa mengasih
Aku, jakni Aku menjerahkan njawaKu
supaja kemudian Aku mengambilnja
kembali.
18 Tidak seorangpun mengambilnja
daripadaKu, melainkan Aku
menjerahkannja menurut kehendakKu
sendiri. Aku berkuasa menjerahkannja,
dan berkuasa mengambilnja kembali.
Inilah amanat jang Kuterima dari
BapaKu.
19 Oleh sabda Jesus itu timbullah
perselisihan pula diantara orang-orang
Jahudi.
20 Banjak jang berkata: Dia kerasukan
setan; Dia gila. Mengapa kamu
mendengarkan perkataanNja lagi?
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lain pula berkata: Itu bukan
perkataan seorang kerasukan setan.
Mungkinkah setan berkuasa membuka
mata orang buta?
22 Di Jerusalem dirajakan pesta
pemulihan kenisah; tatkala itu musim
dingin.
23 Jesuspun ada dalam kenisah dan
sedang berdjalan-djalan diserambi
Salomon.
24 Orang-orang Jahudi datang
mengelilingiNja dan berkata: Berapa
lamakah lagi Engkau membimbangkan
kami? Kalau Engkau benar-benar Mesias
itu katakanlah terus terang kepada kami.
25 Jesus mendjawab: sudah Kukatakan
kepadamu, tetapi kamu tidak pertjaja.
Pekerdjaan-pekerdjaan jang Kulakukan
atas nama BapaKu memberi kesaksian
tentang Aku.
26 Tetapi kamu tidak pertjaja, sebab
kamu tidak termasuk kawanan
domba-dombaKu.
27 Domba-dombaKu mendengarkan
suaraKu, dan Aku mengenal mereka dan
mereka mengikuti Aku.
28 Aku memberikan mereka hidup
abadi, dan sampai kekal mereka tidak
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akan binasa; tak seorangpun dapat
merenggutkan dia dari tanganKu.
29 BapaKu jang memberikan mereka
kepadaKu adalah lebih besar dari semua,
dan tak seorangpun dapat merenggutkan
sesuatu dari tangan BapaKu.
30 Aku dan Bapa adalah satu.
31 Lalu orang-orang Jahudi memungut
batu pula untuk meradjamNja.
32 Tetapi Jesus bersabda kepada
mereka: Banjak sekali perbuatanperbuatan baik jang berasal dari Bapa
telah Kutundjukkan kepadamu; karena
perbuatan jang manakah kamu mau
meradjam Aku?
33 Djawab orang-orang Jahudi: Bukan
karena perbuatan jang baik kami mau
meradjam Engkau, melainkan sebab
Engkau menghodjat Allah. Sebab
Engkau, seorang manusia, membuat
diriMu Allah.
34 Udjar Jesus kepada mereka:
Bukankah ada tertulis dalam Hukummu:
"Aku telah berfirman, kamu adalah ilah"?
35 Tetapi kalau orang-orang jang
ditudjui firman itu disebut ilah-ilah, dan
Kitab Kudus, tidak dapat dibatalkan,
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kepada Dia jang
dikuduskan oleh Bapa dan diutusNja
kedunia kamu berkata: Engkau
menghodjat Allah, karena telah
Kukatakan: Aku ini Putera Allah?
37 Seandainja Aku tidak melakukan
pekerdjaan-pekerdjaan BapaKu, biarlah
kamu tidak pertjaja akan Daku,
38 tetapi kalau benar-benar Aku
melakukannja, maka kalau kamu tidak
mau pertjaja akan DiriKu, pertjajalah
akan pekerdjaan-pekerdjaan itu, supaja
kamu mengetahui dan mengerti, bahwa
Bapa ada didalam Aku dan Aku didalam
Bapa.
39 Lalu mereka tjoba menangkapNja,
tetapi Ia luput dari tangan mereka.
40 Kemudian Ia pergi kembali
keseberang Jordan, ditempat Johanes
mula-mula mempermandikan orangorang, dan Ia tinggal disitu.
41 Dan banjak orang datang kepadaNja.
Mereka berkata: Joanes memang tidak
mengerdjakan suatu tanda, akan tetapi
segala jang dinjatakannja tentang Dia
ini memang benar.
42 Dan disitupun banjak orang mulai
pertjaja akan Dia.
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seorang djatuh sakit, ialah
Lasarus dari Betania, dusun Maria
dan saudarinja Marta.
2 Maria ini jang pernah mengurapi Jesus
dengan minjak wangi, lalu mengusap
kaki Jesus dengan rambutnja. Dan
Lasarus jang sakit itu adalah saudaranja.
3 Kedua saudari itu mengirim kabar
kepada Jesus katanja: Tuan, dia jang
Kaukasihi djatuh sakit.
4 Mendengar itu bersabdalah Jesus:
Penjakit itu tidak mengakibatkan
kematian, melainkan untuk memuliakan
Allah, supaja Putera Allah dipermuliakan
karenanja.
5 Adapun Jesus amat sajang akan Maria
dan saudarinja Marta serta Lasarus.
6 Setelah didengarNja bahwa Lasarus
sakit, Jesus tinggal lagi dua hari ditempat
itu,
7 tetapi sesudah itu Ia berkata kepada
murid-muridNja: Marilah kita kembali ke
Judea.
8 Udjar murid-murid kepadaNja: Rabi,
baru-baru sadja orang Jahudi mentjoba
meradjam Engkau, dan sekarang
maukah Engkau kembali lagi kesitu?
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Jesus: Bukankah pada satu hari
ada duabelas djam? Pada siang hari
orang berdjalan tanpa terantuk kakinja,
sebab ia melihat tjahaja dunia.
10 Akan tetapi barang siapa berdjalan
diwaktu malam, maka terantuk kakinja,
sebab tidak ada tjahaja didalamnja.
11 Demikianlah sabda Jesus. Kemudian
Ia berkata pula: Sahabat kita Lasarus
tidur, tetapi Aku pergi membangunkan
dia.
12 Udjar murid-murid: Tuan, kalau ia
tidur, ia akan sembuh.
13 Tetapi Jesus berkata tentang matinja,
sedangkan mereka sangka Ia berkata
tentang tidur beristirahat sadja.
14 Lalu Jesus berkata dengan terang:
Lasarus sudah meninggal.
15 Dan demi kamu Aku bersukatjita
karena Aku tidak ada disana, agar
supaja kamu pertjaja. Marilah kita pergi
kepadanja.
16 Berkatalah Tomas jang disebut
Didimus kepada semua murid-muridNja:
Mari kitapun pergi dan mati bersama
dengan Dia.
17 Sesampai disitu didapatinja Lasarus
sudah empat hari didalam kubur.
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Betania itu letaknja dekat
Jerusalem, djaraknja kira-kira limabelas
stadi.
19 Banjak orang Jahudi datang
menghibur Maria dan Marta karena
kematian saudaranja itu.
20 Setelah didengarnja bahwa Jesus
datang, pergilah Marta menemuiNja,
sedang Maria tinggal dirumah.
21 Berkatalah Marta kepada Jesus:
Tuan, seandainja Tuan ada disini, tentu
saudaraku tidak mati.
22 Tetapi aku tahu, apa sadja
jang Kauminta kepada Allah, akan
diberikanNja kepadamu.
23 Bersabdalah Jesus kepadanja:
Saudaramu akan bangkit kembali.
24 Udjar Marta: Aku tahu ia akan
bangkit pula pada hari kiamat.
25 Sabda Jesus pula: Aku ini adalah
kebangkitan dan hidup: barangsiapa
pertjaja akan Daku, biarpun telah mati,
ia akan hidup.
26 Dan barang siapa jang hidup serta
pertjaja akan Daku, sampai kekal ia
tidak akan mati. Adakah engkau pertjaja
akan hal itu?
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ia: Tentu, Tuan: aku
pertjaja Engkaulah Kristus Putera Allah
jang hidup, jang datang kedunia.
28 Dan setelah berkata demikian, ia
pergi memanggil saudarinja Maria, serta
membisikkan kepadanja: Guru ada; Ia
memanggil engkau.
29 Mendengar itu maka segeralah ia
bangun dan pergi menemui Jesus.
30 Waktu itu Jesus belum sampai
kedusun melainkan masih berada
ditempat Marta mendjumpaiNja.
31 Orang-orang Jahudi jang ada
bersama dengan Maria didalam rumah
untuk menghiburnja, bila melihat dia
tiba-tiba bangun dan pergi keluar,
merekapun menjusuli dia, sebab
sangkanja ia pergi untuk meratap
kekubur.
32 Sesampai Maria ketempat Jesus
berada serta melihatNja, sudjudlah
ia dikaki Jesus dan berkata: Tuan,
seandainja Tuan ada disini, tentu
saudaraku tidak mati.
33 Melihat dia menangis itu dan orangorang Jahudi jang datang sertanja pun
menangis, maka Jesuspun amat sangat
tergerak hatiNja dan berkata:
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kamu meletakkannja?
Kata mereka: Tuan, marilah dan lihat.
35 Dan Jesuspun menangis.
36 Berkatalah orang-orang Jahudi:
Lihatlah betapa Ia mengasihi dia.
37 Beberapa orang antara mereka
berkata: Dia jang membuka mata orang
buta, tak sanggupkah Ia djuga berbuat
supaja dia ini tidak mati?
38 Jesus sampai kekubur dengan amat
terharu hatiNja. Kubur itu berbentuk gua
jang ditutup dengan sebuah batu.
39 Jesus berkata: Angkutlah batu itu.
Tetapi Marta, saudari orang jang mati
itu berkata: Tuan, ia sudah berbau,
sekarang sudah hari keempat.
40 Udjar Jesus: Bukankah sudah
Kukatakan kepadamu, bahwa engkau
akan melihat kemuliaan Allah, djikalau
engkau pertjaja?
41 Maka orangpun mengangkut batu
itu. Lalu Jesus menengadah kesurga
dan bersabda: Ja Bapa, Aku mengutjap
sjukur kepadaMu, sebab Engkau telah
mendengarkan Daku.
42 Aku tahu, bahwa Engkau selalu
mendengarkan Aku, tetapi demi
orang banjak jang berdiri disini telah
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Kukatakan itu, agar mereka pertjaja
bahwa Engkaulah jang telah mengutus
Aku.
43 Dan setelah bersabda demikian
Ia berseru dengan suara njaring: Hai
Lasarus, keluarlah!
44 Dan segera djuga orang jang
telah mati itu keluar, sedang kaki dan
tangannja masih terikat dengan kain
kapan dan mukanja terselubung dengan
kain tudung. Lalu Jesus berkata: Bukalah
ikatan itu dan biarkan dia berdjalan.
45 Adapun banjak orang Jahudi jang
datang melawati Maria dan Marta serta
menjaksikan apa jang dibuat Jesus,
pertjaja akan Dia.
46 Tetapi beberapa orang pergi kepada
orang-orang parisi, dan mentjeriterakan
perbuatan Jesus itu.
47 Lalu para imam besar dan orangorang parisi mengumpulkan sidang
Mahkamah Agung dan berkata: Apa
akan kita buat? Orang itu mengerdjakan
banjak mukdjizat.
48 Kalau kita membiarkan Dia begitu
sadja, maka semua orang akan pertjaja
akan Dia, dan orang-orang Romawi akan
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datang dan memusnahkan tempat kudus
dan bangsa kita.
49 Tetapi seorang diantara mereka
bernama Kaifas, imam agung tahun itu,
berkata kepada mereka: Kamu tidak
mengerti apa-apa;
50 kamu tidak insjaf bahwa lebih baik
bagimu satu orang mati untuk kaum
kita, dari pada seluruh bangsa binasa.
51 Itu dikatakannja bukan sebagai
perkataannja sendiri, melainkan sebagai
imam agung tahun itu ia bernubuat,
bahwa Jesus akan mati bagi seluruh
bangsa.
52 Dan bukan untuk bangsa ini sadja,
melainkan untuk mengumpulkan segala
anak Allah jang tersebar mendjadi satu.
53 Maka mulai hari itu mereka bernekat
membunuhNja.
54 Oleh sebab itu Jesus tidak tampil
lagi dengan njata-njata diantara orang
Jahudi, melainkan Ia berangkat kedaerah
dekat gurun pasir, kekota Efrem, dan
tinggal disitu bersama-sama dengan
murid-muridNja.
55 Sementara itu pesta Paska orang
Jahudi sudah dekat, dan banjak orang
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dari pedusunan naik ke Jerusalem untuk
mentahirkan diri.
56 Mereka mentjari Jesus dan berkata
satu sama lain sambil berdiri didalam
kenisah: Apa sangkamu? Tiadakah Ia
datang merajakan pesta?
57 Maklumlah para imam besar dan
orang-orang parisi telah memerintahkan
supaja setiap orang jang tahu dimana
Ia berada, harus memberitahukan itu,
supaja orang menangkapNja.
1 Enam hari sebelum Paska
Jesus datang ke Betania, tempat
kediaman Lasarus jang dibangkitkanNja
dari dunia maut.
2 Orang menjediakan suatu perdjamuan
bagiNja. Marta melajani tamu-tamu,
sedang Lasarus ada diantara orang jang
turut santap bersama Jesus.
3 Maria mengambil minjak wangi sedjati
setengah kati jang mahal harganja, lalu
mengurapi kaki Jesus dan diusapnja
dengan rambutnja. Maka penuhlah
rumah itu dengan bau harum minjak
narwasti itu.
4 Judas Iskariot, seorang murid Jesus
jang kemudian menjerahkan Dia,
berkata:

12

Yohanes 12.5–12
5 Mengapa

78

minjak wangi itu tidak
didjual dengan harga tiga ratus denar
dan disedekahkan kepada orang-orang
miskin?
6 Tetapi itu dikatakannja bukan sebab
ia menghiraukan orang-orang miskin,
melainkan sebab ia seorang pentjuri,
dan sebagai pemegang pundi-pundi ia
biasa mengambil apa jang dimasukkan
kedalamnja.
7 Tetapi Jesus berkata: Biarkanlah dia.
Dia berbuat demikian sebagai persiapan
untuk penguburanKu.
8 Orang-orang miskin selalu ada
padamu, tetapi Aku tidak selalu.
9 Sementara itu banjak orang Jahudi,
jang mendengar bahwa Jesus ada disitu,
datang bukan sadja karena Jesus,
melainkan djuga untuk melihat Lasarus
jang dibangkitkanNja dari dunia maut.
10 Maka para imam besar telah
mengambil keputusan untuk membunuh
Lasarus itu djuga,
11 sebab karena dia banjak orang Jahudi
meninggalkan mereka dan pertjaja akan
Jesus.
12 Pada keesokan harinja orang banjak
jang telah datang merajakan pesta,
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mendengar bahwa Jesus datang ke
Jerusalem.
13 Mereka memetik daun-daun palma
dan pergi menjongsongNja, sambil
bersorak-sorak katanja: Hosana;
terpudjilah jang datang atas nama
Tuhan; Radja Israel!
14 Adapun Jesus mendapat seekor
keledai muda, lalu duduk diatasnja,
seperti ada tertulis:
15 "Djanganlah engkau takut hai
Puteri Sion; lihatlah Radjamu tiba,
mengendarai seekor anak keledai".
16 Murid-murid tidak memahami hal itu,
tetapi sesudah Jesus dimuliakan, mereka
ingat bahwa itu ada tertulis tentang Dia,
dan itu terlaksana oleh orang banjak.
17 Orang banjak jang hadir ketika Jesus
memanggil Lasarus keluar dari kubur,
dan membangkitkannja dari dunia maut,
memberi kesaksian tentang Dia.
18 Maka orang banjak itu pergi
menjongsongNja, sebab mereka
mendengar, bahwa Dialah jang
mengerdjakan tanda itu.
19 Tetapi, orang-orang parisi berkata
satu sama lain: Lihat sadja, kamu
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tidak berhasil sedikitpun. Seluruh dunia
mengikuti Dia.
20 Diantara orang-orang jang telah naik
untuk bersembah jang pada hari raja itu,
ada djuga beberapa orang Junani.
21 Mereka datang pada Pilipus jang
berasal dari Betsaida di Galilea dan
berkata kepadanja: Tuan, kami ingin
bertemu dengan Jesus.
22 Itu diberitahukan Pilipus kepada
Andreas, lalu bersama dengan Andreas
disampaikan kepada Jesus.
23 Tetapi Jesus mendjawab kepada
mereka: Sudah sampailah waktunja
Putera manusia dimuliakan.
24 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Kalau bidji gandum tidak
djatuh kedalam tanah dan mati, ia
tinggal sendirian; tetapi kalau ia mati, ia
akan menghasilkan buah banjak.
25 Barang siapa sajang akan njawanja,
akan kehilangan njawanja; tetapi barang
siapa bentji akan njawanja didunia ini, ia
akan memelihara njawanja untuk hidup
abadi.
26 Barang siapa suka mengabdi
kepadaKu, ia harus mengikuti Aku,
dan dimana sadja Aku ada, disanapun
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pengabdiKu akan ada. Djika seorang
mengabdi kepadaKu, ia akan dihormati
oleh BapaKu.
27 Sekarang djiwaKu gelisah. Apakah
jang hendak Kukatakan? Ja Bapa,
selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak,
djustru untuk itulah Aku sampai pada
saat ini.
28 Ja Bapa, permuliakanlah namaMu.
Dan ketika itu terdengarlah suara dari
surga: Aku telah mempermuliakanNja
dan akan mempermuliakanNja pula.
29 Orang banjak jang berdiri mendengar,
menjangka bahwa itu bunji guntur. Orang
lain berkata: Seorang Malaikat telah
berbitjara kepadaNja.
30 Tetapi Jesus bersabda: Bukan karena
Aku bunji suara itu, melainkan karena
kamu.
31 Sekarang telah didjatuhkan hukuman
atas dunia ini, dan sekarang ini penguasa
dunia ini dibuang keluar.
32 Dan apabila Aku ditinggikan dari
bumi, Aku akan menarik semua orang
kepadaKu.
33 Dengan itu Ia menandakan tjara
wafatNja kelak.
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orang banjak berkata kepadaNja:
Dalam Taurat kami beladjar, bahwa
Mesias tetap hidup selama-lamanja.
Bagaimana Engkau berkata bahwa
Putera manusia harus ditinggikan?
Siapakah Putera manusia itu?
35 Jesus bersabda kepada mereka:
Hanja sedikit waktu lagi tjahaja ada
diantara kamu. Berdjalanlah selama
tjahaja itu masih ada padamu supaja
kamu djangan ditimpa kegelapan.
Sebab barangsiapa berdjalan didalam
kegelapan, ia tidak tahu kemana arah
perginja.
36 Selama tjahaja ada padamu,
pertjajalah akan tjahaja itu, supaja
kamu mendjadi putera tjahaja. Setelah
bersabda demikian, Jesus menjingkirkan
diri dari mata mereka.
37 Meskipun telah begitu banjak tanda
dikerdjakan oleh Jesus didepan mata
mereka, namun mereka tidak pertjaja
kepadaNja,
38 supaja ditepati sabda Nabi Isaias:
"Tuhan siapa telah pertjaja akan
pemakluman kami? Kepada siapa
kekuatan Tuhan telah njata?"
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mereka tidak pula dapat
pertjaja, sebab Isaias bersabda djuga:
40 DibutakanNja mata mereka,
ditegarkanNja hati mereka, supaja
djangan mereka melihat dengan
matanja, dan tidak mengerti dalam hati;
dan djangan mereka bertobat, dan Aku
menjembuhkannja".
41 Isaias telah bersabda demikian, sebab
ia telah memandang kemuliaanNja, dan
ia menjatakan itu tentang Dia.
42 Meski demikian, banjak djuga
diantara orang-orang terkemuka,
jang pertjaja kepadaNja, tetapi tidak
setjara njata, sebab takut kepada kaum
parisi, kalau-kalau mereka dikutjil dari
sinagoge.
43 Mereka memang mengindahkan
lebih kehormatan dari pihak manusia,
daripada kehormatan jang datang dari
Allah.
44 Lalu berserulah Jesus dengan suara
njaring: Barang siapa pertjaja akan
Daku, dia bukan pertjaja akan Daku,
melainkan akan Dia jang mengutus Aku.
45 Dan barang siapa melihat Aku, ia
melihat Dia jang mengutus Aku.
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tjahaja Aku telah datang
kedunia, supaja siapa sadja jang pertjaja
akan Daku, djangan tinggal didalam
kegelapan.
47 Kalau seorang mendengar sabdaKu,
tetapi tidak mengamalkannja, maka
bukan Aku jang menghukumnja,
sebab Aku datang tidak untuk
menghukum dunia, melainkan untuk
menjelamatkannja.
48 Barang siapa menolak Aku, dan tidak
menerima sabdaKu, bagi dia sudah
ada jang menghukumnja. Sabda jang
telah Kusampaikan, itulah jang akan
menghukum dia pada hari kiamat.
49 Sebab sabdaKu bukan datang dari
diriKu sendiri, melainkan dari Bapa jang
telah mengutus Aku. Dialah jang telah
mengamanatkan kepadaKu, apa jang
harus Kubitjarakan dan maklumkan.
50 Dan Aku tahu bahwa amanatNja
adalah hidup abadi. Djadi apa jang
Kumaklumkan, Aku memaklumkannja
sebagaimana dinjatakan kepadaKu oleh
Bapa.
1 Mendjelang perajaan Paska,
ketika Jesus insjaf, bahwa sudah
tiba waktunja untuk beralih dari dunia
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ini kepada BapaNja, Ia jang sudah
selalu mentjintai orang-orangNja jang
ada didunia, kini Ia mentjintai mereka
sampai sehabis-habisnja.
2 Ditengah perdjamuan, ketika setan
telah memasukkan kedalam hati Judas,
anak Simon Iskariot, nekatnja untuk
menjerahkan Jesus,
3 maka dalam kesadaran, bahwa
segala-galanja diletakkan oleh Bapa
kedalam tanganNja, dan bahwa Ia keluar
dari Allah dan kembali kepada Allah.
4 Jesuspun bangun dari tempatNja,
menanggalkan mantelNja, mengambil
sehelai kain putih, mengikatnja pada
pinggang,
5 menuang air dalam basi, lalu mulai
membasuh kaki murid-muridNja,
disapuNja pula dengan kain jang terikat
pada pinggang itu.
6 Sesampai pada Petrus, Petrus berkata
kepadaNja: Tuan, Engkaukah jang
hendak membasuh kakiku?
7 Jesus mendjawab: Apa jang Kuperbuat
sekarang engkau belum mengerti: tetapi
kemudian engkau akan mengerti.
8 Lalu Petrus berkata kepadaNja:
Sampai kekal Engkau takkan membasuh
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kakiku. Udjar Jesus kepadanja:
Kalau engkau tidak membiarkan Aku
membasuhmu, engkau tidak akan
memperoleh bagian dengan Aku.
9 Berkatalah Petrus kepadaNja: Kalau
begitu djangan kakiku sadja, melainkan
tangan dan kepala djuga.
10 Udjar Jesus: Barang siapa telah
mandi, tak perlu berbasuh lagi ketjuali
kakinja, sebab ia sudah bersih sama
sekali. Kamupun bersih, tetapi bukan
semua.
11 Jesus memang tahu siapa jang akan
menjerahkanNja, maka sebab itu Ia
berkata: bukan semua bersih.
12 Dan setelah selesai membasuh kaki
mereka Jesuspun memakai mantelNja
kembali, lalu berbaring pula dan
bersabdalah Ia: Mengertikah kamu apa
jang Kuperbuat padamu tadi?
13 Kamu memanggil Aku Guru dan Tuan.
Dan tepatlah demikian, sebab memang
itulah Aku!
14 Tetapi kalau Aku, Tuan dan Gurumu
telah membasuh kakimu, maka patutlah
kamupun membasuh kaki seorang sama
seorang.
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telah memberi kamu tjontoh,
supaja kamupun berbuat sebagaimana
telah Kuperbuat bagi kamu.
16 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: seorang hamba tidak lebih
tinggi dari tuannja, dan seorang utusan
tidak lebih besar daripada dia jang
mengutusnja.
17 Kalau kamu paham akan hal itu,
maka berbahagialah kamu, djika kamu
melakukannja.
18 Hal itu tidak dapat Kukatakan
mengenai kamu semua. Aku tahu
siapa-siapa jang telah Kupilih. Tetapi
sabda Alkitab harus dipenuhi: "jang
makan rotiKu, dia mengangkat tumitnja
menantang Aku".
19 Sekarang hal itu Kunjatakan
kepadamu sebelum terdjadi, supaja
sesudah terdjadi kamu pertjaja bahwa
Akulah Dia.
20 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: barang siapa menerima dia
jang akan Kuutus, ia menerima Aku.
Dan barang siapa menerima Aku, ia
menerima Dia jang mengutus Aku.
21 Setelah bersabda demikian,
Jesus sangat terharu hatiNja dan Ia
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menegaskan: Sungguh-sungguh Aku
bersabda kepadamu: satu dari antara
kamu akan menjerahkan Daku.
22 Merekapun saling berpandangan
dan ragu-ragu, entah siapa jang
dimaksudkanNja.
23 Adapun seorang murid jang ditjintai
Jesus berbaring disebelah dada Jesus.
24 Simon Petrus memberi isjarat
kepadanja dan bertanja: siapakah jang
dimaksudkanNja.
25 Lalu murid itu berpaling kepada Jesus
dan bertanja: Tuan, siapakah dia?
26 Jesus mendjawab: Dia jang akan
Kuberikan sesuap roti jang Kutjelupkan
ini. Maka ditjelupkanNja roti itu, lalu
diundjukkanNja kepada Judas anak
Simon Iskariot itu.
27 Dan setelah Judas menerima suap
itu, setanpun memasukinja, dan Jesus
berkata kepadanja: Buatlah segera apa
jang hendak kauperbuat.
28 Tetapi dari antara mereka jang duduk
makan, tidak seorangpun mengerti
maksud perkataan Jesus kepadanja itu.
29 Karena Judas itu pemegang pundipundi, mereka sangka Jesus menjuruh
dia membeli apa-apa jang perlu untuk
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perajaan pesta, atau memberi sedekah
kepada orang miskin.
30 Dan setelah menjambut suap itu,
Judas segera keluar. Tatkala itu hari
sudah malam.
31 Sesudah Judas keluar, Jesus
bersabda: Sekarang Putera manusia
sudah dipermuliakan dan Allah
dipermuliakan dalam Dia.
32 Dan kalau Allah dipermuliakan dalam
Dia, Allah akan mempermuliakan Dia
dalam Dirinja sendiri. Bahkan tak lama
lagi Ia mempermuliakan Dia.
33 Hai anak-anakKu, hanja sedikit waktu
lagi Aku ada bersama-sama dengan
kamu. Kamu akan mentjari Aku. Tetapi
sebagaimana telah Kukatakan kepada
orang-orang Jahudi: "ketempat Aku
pergi kamu tidak dapat datang", itu
sekarang Kukatakan kepada kamupun
djuga.
34 Perintah baru Kuberikan kepadamu,
jaitu supaja kamu tjinta seorang kepada
seorang. Sebagaimana Aku telah
mentjintai kamu, demikianpun kamu
harus saling mentjintai.
35 Dari inilah semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridKu,
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jakni kalau kamu tjinta seorang kepada
seorang.
36 Berkatalah Petrus kepada Jesus:
Tuan, kemanakah Engkau pergi? Jesus
mendjawab: Ketempat Aku pergi engkau
tidak dapat mengikut Aku sekarang;
tetapi kemudian engkau akan ikut.
37 Petrus bertanja pula: Tuan, mengapa
sekarang tidak dapat aku mengikuti
Engkau? Aku rela menjerahkan njawaku
bagiMu.
38 Udjar Jesus: Relakah engkau
menjerahkan njawamu bagi Aku?
Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Sebelum ajam berkokok,
engkau akan menjangkali Aku tiga kali.
1 Djanganlah hatimu gelisah.
Kamu pertjaja kepada Allah,
pertjajalah kepada Aku djuga.
2 Didalam rumah BapaKu ada banjak
tempat diam; seandainja tidak, tentu
sudah Kunjatakan kepadamu. Aku pergi
menjediakan suatu tempat bagimu.
3 Dan apabila Aku telah menjediakan
tempat bagimu, Aku akan datang
kembali mendjemput kamu, supaja
kamupun ada ditempat Aku ada.
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tahu kemana Aku pergi, dan
djalan kesitupun kamu tahu.
5 Berkatalah Tomas kepadaNja: Tuan,
kami tidak tahu kemana Engkau pergi,
masakan kami tahu djalan?
6 Jesus mendjawab: Aku ini djalan,
kebenaran dan hidup. Tak seorangpun
dapat sampai kepada Bapa, selain
melalui Aku.
7 Kalau kamu mengenal Aku, maka
kamu mengenal Bapa djuga. Sekarang
sudah kamu mengenal Dia, dan melihat
Dia.
8 Berkatalah Pilipus: Tuan,
perlihatkanlah Bapa kepada kami,
maka sudah tjukuplah bagi kami.
9 Udjar Jesus: Pilipus, sudah sekian
lama Aku ada bersama-sama dengan
kamu, dan belumkah kamu mengenal
Aku? Barang siapa melihat Aku, dia
melihat Bapa. Bagaimana engkau
berkata: Perlihatkanlah Bapa kepada
kami?
10 Tidakkah kamu pertjaja, bahwa Aku
dalam Bapa, dan Bapa dalam Daku?
Segala sabda jang telah Kusampaikan
kepadamu tidak Kuambil dari diriKu
sendiri, melainkan dari Bapa jang ada
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dalam Aku. Dialah jang melaksanakan
pekerdjaanNja.
11 Pertjajalah kepadaKu, Aku ada dalam
Bapa, dan Bapa ada dalam Aku. Kalau
tidak, sekurang-kurangnja pertjajalah
karena pekerdjaan-pekerdjaanKu.
12 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Barang siapa pertjaja
akan Daku, iapun akan mengerdjakan
pekerdjaan-pekerdjaan jang Aku
kerdjakan. Bahkan jang lebih besar dari
ini akan dikerdjakannja, sebab Aku pergi
kepada Bapa.
13 Dan apa sadja jang akan kamu minta
dalam namaKu, akan Kukerdjakan,
supaja Bapa dimuliakan dalam Putera.
14 Djika kamu minta sesuatu dalam
namaKu, maka itupun akan Kukerdjakan.
15 Djikalau kamu mentjintai Aku,
taatilah segala perintahKu.
16 Dan Aku akan minta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kamu Penolong
lain, jang akan tinggal selama-lamanja
dengan kamu.
17 Itulah Roh Kebenaran, jang tidak
dapat dunia menerimaNja, sebab dunia
tidak melihat dan tidak mengenal Dia.
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Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia
tinggal serta kamu dan ada dalam kamu.
18 Aku tidak meninggalkan kamu
sebagai jatim piatu. Aku akan datang
kembali kepadamu.
19 Sedikit waktu lagi maka dunia tidak
melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat
Aku, sebab Aku hidup dan kamupun
hidup.
20 Pada hari itu kamu akan mengerti,
bahwa Aku ada dalam Bapa, dan kamu
dalam Aku, dan Aku dalam kamu.
21 Barang siapa menerima perintahperintahKu dan melakukannja, dialah
jang mentjintai Aku, dan barangsiapa
mentjintai Aku, dia ditjintai oleh
Bapa. Dan Akupun mentjintai dia, dan
menjatakan DiriKu kepadanja.
22 Berkatalah Judas, bukan Iskariot itu:
Tuan, apa sebab Engkau menjatakan
DiriMu kepada kami dan tidak kepada
dunia?
23 Sahut Jesus kepadanja: Djika
seorang mentjintai Aku, dia akan
mentaati sabdaKu, maka BapaKu
mentjintai dia, dan kami akan datang
kepadanja dan akan tinggal dengan dia.
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tidak mentjintai Aku, dia
tidak mentaati sabdaKu, dan sabdaKu
jang kamu dengar bukan dari Aku
asalnja, melainkan dari Bapa jang telah
mengutus Aku.
25 Segala itu Kukatakan kepadamu
selagi Aku masih bersama-sama dengan
kamu.
26 Tetapi Pembantu, jaitu Roh Kudus
jang akan diutus oleh Bapa demi
namaKu, Ia akan mengadjarkan segala
sesuatu kepadamu dan memperingatkan
kamu segalanja jang telah Kunjatakan
kepadamu.
27 Djangan kamu ketjil hati. Damai
Kutinggalkan bagimu, damaiKu
Kuberikan kepadamu. Bukan
sebagaimana diberikan oleh dunia,
Aku memberikannja kepadamu. Djangan
kamu gelisah atau ketjil hati.
28 Kamu telah mendengar Aku sendiri
berkata: Aku pergi, tetapi Aku datang
kembali kepadamu. Kalau kamu
benar-benar mentjintai Aku, tentu kamu
bersukatjita, karena Aku pergi kepada
Bapa sebab Bapa lebih besar daripada
Aku.
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sebelum terdjadi, Aku
menjatakan ini kepadamu, supaja bila
akan terdjadi, kamu pertjaja.
30 Tidak banjak Aku berbitjara
kepadamu lagi, sebab penguasa dunia
hampir tiba. Meskipun dia tidak berkuasa
sedikitpun atas DiriKu,
31 tetapi dunia harus mengerti, bahwa
Aku mentjintai Bapa dan Aku bertindak
sebagaimana diperintahkan kepadaKu
oleh Bapa. Sekarang bangunlah, marilah
kita pergi dari sini.
1 Aku ini pokok anggur sedjati dan
BapaKu adalah pemilikNja.
2 Tiap-tiap tjarang padaKu jang tidak
berbuah akan dipotongNja, dan tiap-tiap
tjarang jang berbuah dibersihkanNja,
supaja ia semakin berbuah.
3 Kamu sudah bersih berkat sabda jang
telah Kusampaikan kepadamu.
4 Tinggallah didalam Aku, maka Aku
tinggal didalam kamu. Sebagaimana
tjarang tidak dapat berbuah dari dirinja
sendiri, ketjuali kalau ia tinggal pada
pokoknja, demikian kamupun tidak,
kalau kamu tidak tinggal didalam Aku.
5 Aku ini pokok anggur, dan kamu
tjarang-tjarang. Barang siapa tinggal
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dalam Aku dan Aku dalam dia, ia akan
menghasilkan buah banjak. Karena
terpisah dari Aku, kamu tidak sanggup
berbuat apa-apa.
6 Kalau seorang tidak tinggal dalam
Aku, ia dibuang seperti sebuah tjarang,
kemudian ia mendjadi kering, dipungut,
dilemparkan kedalam api dan dibakar.
7 Kalau kamu tetap tinggal dalam
Aku, dan Aku tetap tinggal dalam
kamu, mintalah apa sadja jang kamu
kehendaki, maka akan diberikan
kepadamu.
8 Dalam hal ini BapaKu dimuliakan,
jakni kalau kamu menghasilkan buah
limpah-limpah, dan demikian kamu
berlaku sebagai murid-muridKu.
9 Sebagaimana Bapa tetap mentjintai
Aku, demikianpun Aku mentjintai kamu.
Tinggallah dalam tjintaKu.
10 Kalau kamu melakukan segala
perintahKu, kamu tinggal dalam
tjintaKu, sebagaimana Aku telah
melakukan perintah BapaKu, dan
demikian Aku tinggal dalam tjintaNja.
11 Hal ini Kunjatakan kepadamu, supaja
sukatjitaKu tinggal dalam kamu, dan
sukatjitamu mendjadi sempurna.
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perintahKu: hendaklah kamu
mentjintai seorang akan seorang,
sebagaimana Aku mentjintai kamu.
13 Tak ada tjinta jang lebih besar,
daripada tjinta seorang jang
menjerahkan njawanja bagi sahabatsahabatnja.
14 Kamu adalah sahabat-sahabatKu
djika kamu melakukan segala
perintahKu.
15 Kamu tidak lagi Kunamakan hamba,
sebab seorang hamba, tidak mengetahui
apa jang dilakukan tuannja. Tetapi kamu
Kunamakan sahabatKu, sebab Aku telah
menjampaikan kepadamu segala jang
telah Kudengar dari BapaKu.
16 Bukannja kamu jang memilih Aku,
melainkan Aku jang memilih kamu, dan
Aku telah memberikan kamu tugas,
supaja kamu pergi dan menghasilkan
buah-buah, dan supaja buah-buah itu
tinggal tetap. Kalau demikian, Bapa akan
memberikan kamu apa sadja jang kamu
minta kepadaNja dalam namaKu.
17 Inilah perintahKu, hendaklah kamu
mentjintai seorang akan seorang.
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dunia membentji kamu,
ingatlah bahwa ia telah membentji Aku
lebih dahulu dari kamu.
19 Sekiranja kamu termasuk orangorang dunia ini, maka dunia mengasihi
orang-orang kepunjaannja. Tetapi
karena kamu tidak termasuk orangorang dunia ini, melainkan Aku telah
memilih kamu dari dunia, maka dunia
membentji kamu.
20 Ingatlah apa jang telah Kukatakan
kepadamu: Seorang hamba tidak lebih
besar dari tuannja. Kalau mereka telah
mengedjar Aku, maka mereka akan
mengedjar kamu djuga; kalau mereka
telah mentaati adjaranKu, maka mereka
akan taat kepada adjaran kamu djuga.
21 Tetapi segala itu akan mereka
lakukan terhadap kamu demi namaKu,
sebab mereka tidak mengenal Dia, jang
telah mengutus Aku.
22 Sekiranja Aku tidak datang dan
berbitjara kepada mereka, mereka tidak
berdosa; tetapi kini tak ada dalih-dalih
bagi mereka terhadap dosanja.
23 Barang siapa jang membentji Aku,
dia membentji BapaKu djuga.
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ditengah-tengah mereka
Aku tidak melaksanakan pekerdjaanpekerdjaan jang tak pernah dilaksanakan
oleh seorangpun, nistjaja mereka
tidak berdosa. Tetapi mereka telah
menjaksikannja, namun mereka
membentji Aku dan BapaKu.
25 Tetapi sabda jang tersurat dalam
Taurat mereka harus dipenuhi jakni:
"mereka membentji Aku tanpa alasan".
26 Akan tetapi setibanja Penolong
jang akan Kuutus dari Bapa, jaitu Roh
Kebenaran jang keluar dari Bapak, Ia
akan memberi kesaksian tentang Aku.
27 Tetapi kamupun harus memberi
kesaksian, sebab dari permulaan kamu
bersama-sama dengan Aku.
1 Segala itu telah Kunjatakan
kepadamu, supaja djangan
sampai kamu sjak wasangka kelak.
2 Kamu akan dikutjil dari sinagoge,
bahkan akan datang waktunja, tiap orang
jang membunuh kamu, menganggap itu
suatu pembaktian kepada Allah.
3 Mereka berbuat demikian, sebab
mereka tidak mengenal Aku maupun
Bapa.
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itu Kunjatakan kepadamu,
supaja bila saatnja tiba, kamu ingat
bahwa itu telah Kunjatakan kepadamu
lebih dahulu. Tetapi hal itu tidak
Kunjatakan dari semula, sebab Aku
masih ada bersama dengan kamu.
5 Sekarang Aku hendak pergi kepada
Dia jang telah mengutus Aku, dan tidak
seorangpun dari kamu akan bertanja:
Kemanakah Engkau pergi?
6 Sebab hal itu telah Kunjatakan
kepadamu, maka hatimu berdukatjita.
7 Tetapi benarlah sabdaKu ini:
Berfaedah bagi kamu djika Aku pergi.
Kalau Aku tidak pergi, maka Penolong
itu tidak datang kepadamu. Djikalau
Aku pergi, Aku akan mengutus Dia
kepadamu.
8 Dan setelah Dia tiba, Dia akan
membuktikan dengan djelas kepada
dunia mengenai dosa, kebenaran, dan
hukuman.
9 Mengenai dosa: sebab mereka tidak
pertjaja akan Daku.
10 Mengenai kebenaran: sebab Aku
pergi kepada Bapa, dan kamu tidak
melihat Aku lagi.
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hukuman: sebab penguasa
dunia ini sudah dihukum.
12 Masih banjak jang hendak Kunjatakan
kepadamu, tetapi sekarang tidak
sanggup kamu menanggungnja.
13 Tetapi setelah Dia tiba, jaitu Roh
kebenaran, Ia akan membimbing kamu
kepada seluruh kebenaran. Ia tidak
berbitjara dari Dirinja sendiri, melainkan
memaklumkan jang didengarNja, dan Ia
akan menjatakan kepadamu hal-ichwal
jang akan datang.
14 Ia akan memuliakan Aku, sebab
Ia akan menjatakan kepadamu jang
diterimaNja dari Aku.
15 Segala milik Bapa adalah milikKu
djuga. Sebab itu Aku telah berkata:
Ia akan menjatakan kepadamu jang
diterimaNja dari Aku.
16 Masih sedikit waktu, maka kamu
tidak melihat Aku lagi dan berselang
sedikit waktu pula, kamu akan melihat
Aku.
17 Berkatalah beberapa murid seorang
kepada seorang: Apakah arti sabda ini:
Masih sedikit waktu, maka kamu tidak
melihat Aku lagi, dan berselang sedikit
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waktu pula kamu akan melihat Aku? Dan
ini pula: Aku pergi kepada Bapa?
18 Mereka bertanja: Apakah jang
dimaksudkanNja dengan perkataan
"masih sedikit waktu" itu? Kita tidak
mengerti sabdaNja itu.
19 Tetapi Jesus tahu bahwa mereka
ingin bertanja kepadaNja, maka Iapun
berkata kepada mereka: Adakah
kamu persoalkan antara kamu maksud
perkataanKu ini: Masih sedikit waktu,
maka kamu tidak melihat Aku lagi, dan
berselang sedikit waktu pula, kamu akan
melihat Aku?
20 Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Kamu akan menangis
dan meratap, tetapi dunia akan
bergembira. Kamu akan berdukatjita,
tetapi dukatjitamu itu akan berubah
mendjadi sukatjita.
21 Pada waktu melahirkan anaknja
seorang ibu merasa duka, sebab
sudah sampai saatnja. Tetapi sesudah
melahirkan anaknja, ia tak ingat
lagi akan penderitaannja, karena
kegembiraannja bahwa seorang manusia
telah lahir kedunia.
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kamu sekarang sedih
hati, tetapi bila Aku akan melihat kamu
kembali, hatimu akan gembira dan
kegembiraanmu itu tak seorangpun
dapat merampasnja daripadamu.
23 Pada hari itu kamu tidak akan
menanjakan apa-apa kepadaku lagi.
Sungguh-sungguh Aku bersabda
kepadamu: Apa sadja jang kamu
minta kepada Bapa, akan diberikanNja
kepadamu dalam namaKu.
24 Sampai sekarang kamu belum
minta apapun dalam namaKu. Mintalah,
maka kamu akan menerima, supaja
sukatjitamu sempurna.
25 Segala hal itu telah Kubitjarakan
kepadamu dengan kiasan-kiasan. Tetapi
akan tiba waktunja, Aku tidak berbitjara
lagi kepadamu dengan kiasan, melainkan
langsung dengan njata Aku berbitjara
kepadamu tentang Bapa.
26 Pada waktu itu kamu akan berdoa
dalam namaKu. Aku tidak mengatakan
bahwa Aku akan berdoa bagimu pada
Bapa.
27 Adapun Bapa sendiri mentjintai kamu
sebab kamu mentjintai Aku, dan pertjaja
bahwa Aku keluar dari Bapa.
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ini keluar dari Bapa dan datang
kedunia, dan Aku meninggalkan dunia
pula dan pergi kepada Bapa.
29 Berkatalah murid-muridNja:
Sekarang Engkau berbitjara dengan
njata, dengan tidak memakai kiasankiasan.
30 Sekarang kami mengerti bahwa
Engkau mengetahui segala sesuatu dan
tak perlu seorang menanjai Engkau.
Sebab itu kami pertjaja bahwa Engkau
keluar dari Bapa.
31 Udjar Jesus: Benarkah kamu pertjaja
sekarang?
32 Perhatikanlah! Akan tiba waktunja,
malah sudah sampai, bahwa kamu akan
bertjerai-berai, dan meninggalkan Aku
seorang diri. Namun Aku bukan seorang
diri, sebab Bapa tetap ada sertaKu.
33 Segala hal itu telah Kunjatakan
kepadamu, supaja kamu mempunjai
damai dalam Aku. Memang, meskipun
didunia kamu menderita sengsara, tetapi
hendaklah kamu tabah hati: Aku telah
mengalahkan dunia!
1 Demikianlah sabda Jesus. Dan
setelah itu, seraja menengadah
kesurga, Ia berkata: Ja Bapa, waktuKu
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sudah sampai; permuliakanlah
PuteraMu, supaja PuteraMu memuliakan
Dikau.
2 Engkau telah memberikanNja
kekuasaan atas segala manusia supaja
Ia menjampaikan hidup abadi kepada
semua orang jang telah Kauserahkan
kepadaNja.
3 Dan hidup abadi ini, ialah: mengenal
Engkau jang satu-satunja Allah benar,
dan Dia jang Kauutus, Jesus Kristus.
4 Aku telah memuliakan Engkau diatas
bumi dengan menjelesaikan pekerdjaan
jang telah Kauserahkan kepadaKu untuk
melaksanakannja.
5 Kini, ja Bapa, permuliakanlah Aku
dengan kemuliaan jang Kumiliki padaMu
sebelum djadinja dunia.
6 Aku telah menjatakan namaMu
kepada mereka jang telah Kauserahkan
kepadaKu dari dunia. Mereka itu milikMu,
tetapi Engkau telah menjerahkannja
kepada Aku, dan mereka mentaati
sabdaMu.
7 Sekarang mereka mengerti, bahwa
segala jang telah Kauserahkan kepadaKu
adalah berasal daripadaMu.
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sabda jang telah Kauserahkan
kepadaKu telah Kusampaikan kepada
mereka, dan mereka telah menjambutnja
dan mengerti benar-benar, bahwa Aku
keluar daripadaMu. Mereka pertjaja
bahwa Engkau telah mengutus Aku.
9 Aku berdoa bagi mereka: Aku
tidak berdoa bagi dunia, melainkan
bagi mereka jang telah Kauserahkan
kepadaKu, sebab mereka adalah
milikMu.
10 Segala jang Kumiliki adalah milikMu
dan segala jang Kaumiliki adalah
milikKu, dan Aku sudah dipermuliakan
dalam mereka.
11 Aku tidak lagi didunia, tetapi
mereka tinggal didunia, dan Aku datang
kepadaMu. Bapa Kudus, djagalah mereka
dalam namaMu, jang telah Kauserahkan
kepadaKu, agar supaja mereka bersatu
seperti Kita.
12 Selama Aku bersama dengan
mereka, Aku telah mendjagai mereka
dalam namaMu jang telah Kauserahkan
kepadaKu. Aku telah mendjagai mereka,
dan tak seorangpun dari mereka itu
hilang, ketjuali "anak kebinasaan" itu,
karena sabda Alkitab harus ditepati.
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sekarang Aku datang
kepadaMu, dan semuanja itu Kunjatakan
selama Aku masih didunia, supaja
mereka merasa sukatjitaKu dalam
hatinja dengan selimpah-limpahnja.
14 Aku telah menjampaikan sabdaMu
kepada mereka, dan mereka dibentji
oleh dunia, sebab mereka tidak termasuk
kalangan dunia, sebagaimana Akupun
tidak termasuk kalangan dunia.
15 Aku tidak minta supaja Engkau
mengambil mereka dari dunia,
melainkan supaja Engkau mendjagai
mereka dari jang djahat.
16 Mereka tidak termasuk kalangan
dunia seperti Akupun tidak termasuk
kalangan dunia.
17 Kuduskanlah mereka dalam
kebenaran. SabdaMu adalah kebenaran.
18 Sebagaimana Engkau telah mengutus
Aku kedalam dunia, demikianpun aku
mengutus mereka kedalam dunia.
19 Dan Aku menguduskan diriKu bagi
mereka, supaja merekapun dikuduskan
dalam kebenaran.
20 Tetapi bukan mereka sadja jang
Kudoakan, melainkan djuga orang-orang
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jang berkat pengadjarannja akan
pertjaja akan Daku,
21 supaja mereka semua bersatu
seperti Engkau ja Bapa, ada dalam Aku
dan Aku dalam Dikau: supaja mereka
djuga bersatu dalam Kita, agar dunia
ini pertjaja bahwa Engkau jang telah
mengutus Aku.
22 Kemuliaan jang Engkau berikan
kepadaKu, telah Kuberikan kepada
mereka pula, supaja mereka bersatu
sebagaimana Kita bersatu.
23 Aku didalam mereka dan Engkau
dalam Aku, supaja merekapun bersatu
dengan sempurna, dan dunia akan
mengerti, bahwa Engkau telah mengutus
Aku, dan bahwa Aku mentjintai mereka
seperti Engkau mentjintai Aku.
24 Bapa, Aku menghendaki agar semua
orang jang Kauserahkan kepadaKu,
akan tinggal bersama dengan Aku
ditempat Aku berada, supaja mereka
memandang kemuliaan jang telah
Kauberikan kepadaKu, seperti Engkau
telah mentjintai Aku sebelum djadinja
dunia.
25 Bapa jang adil, dunia tidak mengenal
Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau,
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dan mereka ini telah mengerti, bahwa
Engkau telah mengutus Aku.
26 Aku telah menjatakan namaMu
kepada mereka, dan selandjutnja
Aku menjatakannja, agar supaja
sebagaimana Engkau telah mentjintai
Aku, tjintaMu itu tetap dalam mereka,
dan Akupun tetap didalam mereka.
1 Setelah bersabda demikian,
Jesuspun keluar bersama para
muridNja, dan pergi keseberang sungai
Kedron. Ada disitu suatu taman, dan
Jesus masuk ketaman itu bersama
dengan murid-muridNja.
2 Tetapi Judas jang hendak
menjerahkanNja, tahu djuga akan
tempat itu, sebab Jesus atjapkali
berkumpul disitu dengan para muridNja.
3 Maka datanglah Judas kesitu dengan
sepasukan pradjurit dan hamba-hamba
dari para imam-imam besar dan
orang-orang parisi, lengkap dengan
suluh, lentera dan sendjata.
4 Adapun Jesus jang tahu segala jang
akan menimpa DiriNja, tampil kemuka
dan berkata kepada mereka: Siapakah
jang kamu tjahari?
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mereka: Jesus dari Nazaret.
Udjar Jesus: Akulah Dia. Judas,
pengchianat itu, berdiri djuga disitu
bersama-sama dengan mereka.
6 Baru sadja Jesus berkata: "Akulah
Dia", maka undurlah mereka dan rebah
ketanah.
7 Sekali lagi Jesus bertanja: Siapakah
jang kamu tjahari? Sahut mereka: Jesus
dari Nazaret.
8 Udjar Jesus pula: Sudah Kukatakan
Akulah Dia. Djika Aku jang kamu tjahari,
biarkanlah mereka ini pergi.
9 Demikian terlaksana jang pernah
dikatakanNja, jakni: dari mereka jang
Kauserahkan kepadaKu, tak seorangpun
jang Kuhilangkan.
10 Adapun Simon Petrus membawa
suatu pedang. Dihunusnja pedang itu
dan diparangkannja kepada hamba
imam agung dan mengudung telinga
kanannja. Nama hamba itu Malkus.
11 Berkatalah Jesus kepada Petrus:
Sarungkanlah pedangmu; bukankah
harus Aku minum piala jang diberikan
oleh Bapa kepadaKu?
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pasukan beserta panglima dan
hamba-hamba Jahudi itu menangkap
dan mengikat Jesus.
13 Mereka membawaNja mula-mula
kepada Anas, sebab dia menantu Kaifas,
pendjabat imam agung tahun itu.
14 Kaifas inilah jang pernah
mengandjurkan, katanja: Lebih
baik satu orang mati untuk seluruh
kaum.
15 Simon Petrus dan seorang murid lain
lagi mengikut Jesus. Murid jang lain
itu kenalan imam agung dan ia masuk
dengan Jesus kedalam istana imam
agung,
16 dan Petrus tinggal diluar dekat pintu.
Kemudian murid, kenalan imam agung
itu, keluar kembali dan bertjakap dengan
wanita pendjaga pintu, lalu Petrus
dibawanja masuk.
17 Berkatalah wanita itu kepada Petrus:
Bukankah engkaupun murid Orang itu?
Djawab Petrus: Aku tidak.
18 Sebab hawa dingin waktu itu,
maka para laskar dan hamba-hamba
memasang api arang disitu dan mereka
berdiri berdiang keliling. Petruspun
berdiri berdiang bersama mereka.
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itu Jesus ditanjai oleh
imam agung tentang murid-muridNja
dan adjaranNja.
20 Jesus mendjawab kepadanja: Selalu
Aku berbitjara dengan terus-terang
kepada dunia, mengadjar dalam
sinagoga-sinagoga dan kenisah, tempat
semua orang Jahudi berkumpul. Tak
pernah Aku mengadjar dengan sembunji.
21 Mengapa engkau bertanja kepada
Aku? Tanjalah kepada mereka, jang telah
mendengar, apa jang telah Kubitjarakan
kepada mereka. Tentu mereka tahu apa
jang telah Kuadjarkan.
22 Sesudah berbitjara demikian, seorang
hamba jang berdiri dekat menamparNja
serta berkata: Begitukah Engkau
mendjawab kepada imam agung?
23 Sahut Jesus kepadanja: Djikalau
salah perkataanKu itu buktikanlah
kesalahannja; tapi djikalau benar,
mengapa engkau menampar Aku?
24 Lalu Anas menjuruh rantaikan Jesus
dan bawa kepada Kaifas, imam agung
itu.
25 Sedang Simon Petrus masih berdiri
berdiang, berkatalah seorang kepadanja:
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Bukankah engkau djuga muridNja? Ia
menjangkal pula, katanja: Aku tidak.
26 Lalu seorang hamba imam agung
jang berkeluarga dengan hamba jang
dikudung telinganja oleh Petrus, berkata
kepadanja: Bukankah engkaupun kulihat
bersama dengan Dia dalam taman itu?
27 Tetapi Petrus menjangkal kembali,
dan ketika itu ajampun berkokok.
28 Pada pagi-pagi mereka menghantar
Jesus dari rumah Kaifas keistana wali
negeri, tetapi mereka sendiri tidak
masuk kedalam istana, supaja djangan
kena nadjis dan boleh makan Paska.
29 Sebab itu Pilatus keluar menghadapi
mereka dan berkata: Apakah tuduhanmu
terhadap Orang ini?
30 Djawab mereka: Sekiranja Ia
bukan pendjahat, tentu kami tidak
menjerahkan Dia kepadamu.
31 Udjar Pilatus: Hendaklah kamu
mengambil Dia dan mengadili Dia
menurut hukum kamu sendiri. Kata
orang-orang Jahudi itu: Tak ada hak
pada kami mendjatuhkan hukuman mati
atas seorang.
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telah terpenuhi
perkataan Jesus, jang menjatakan
bagaimanakah tjara Ia akan mati kelak.
33 Lalu Pilatus masuk kedalam istana
kembali dan dipanggilnja Jesus serta
berkata kepadaNja: Adakah Engkau
radja orang Jahudi?
34 Djawab Jesus: Dari dirimu sendirikah
itu engkau katakan, atau ada orang lain
mengatakan itu kepadamu tentang Aku?
35 Sahut Pilatus: Adakah aku seorang
Jahudi? BangsaMu dan imam-imam besar
telah menjerahkan Engkau kepadaku:
Apakah jang telah Kauperbuat?
36 Djawab Jesus: KeradjaanKu
bukan termasuk dunia ini. Sekiranja
keradjaanKu dari dunia ini, tentu
laskarKu sudah berdjuang membela
Aku, supaja djangan Aku diserahkan
ketangan orang Jahudi. Akan tetapi
keradjaanKu bukan dari sini.
37 Udjar Pilatus: Djadi Engkau benarbenar radja? Djawab Jesus: Betul katamu
itu: Aku ini radja. Dan inilah maksudnja
Aku lahir dan datang kedunia, jakni:
supaja Aku memberi kesaksian tentang
kebenaran. Barang siapa berasal dari
kebenaran, dia mendengarkan suaraKu.
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Pilatus: Apakah kebenaran
itu? Sesudah berkata demikian, Pilatus
keluar lagi menghadapi orang-orang
Jahudi dan berkata kepada mereka:
Tak ada kesalahan sedikitpun kudapati
padaNja.
39 Adapun pada hari raja biasanja
kulepaskan bagimu salah seorang:
maukah kamu kulepaskan Radja-orangJahudi bagimu?
40 Maka berteriaklah mereka: Djangan
Dia, melainkan Barabas. Adapun Barabas
itu ialah seorang penjamun.
1 Sesudah itu Pilatus menjuruh
bawa Jesus untuk didera.
2 Lalu laskar-laskar menganjam sebuah
mahkota dari ranting-ranting berduri
jang dipasangnja diatas kepala Jesus.
Mereka mengenakan kepadaNja kain
selimut jang berwarna merah tua,
3 kemudian mereka mendekatiNja
sambil berkata: Salam, hai Radjaorang-Jahudi. Dan mereka menampar
wadjahNja.
4 Pilatus keluar kembali dan berkata
kepada orang-orang Jahudi: Lihatlah,
aku membawa Dia kehadapanmu,
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supaja kamu tahu, bahwa tak satu
kesalahanpun kudapati padaNja.
5 Jesuspun keluar bermahkota duri-duri
dan berselimut kain merah tua itu.
Berkatalah Pilatus kepada mereka itu:
Lihatlah manusia itu!
6 Tetapi serta para imam besar dan
segala hamba mereka melihat Dia,
berteriak-teriaklah mereka: Salibkan,
salibkan Dia. Kata Pilatus kepada
mereka: Hendaklah kamu ambil Dia dan
menjalibkan Dia. Aku tidak mendapat
kesalahan sedikitpun padaNja.
7 Djawab orang-orang Jahudi: Ada
hukum kami, dan menurut hukum
itu Ia wadjib dihukum mati, sebab Ia
menjebutkan Dirinja Putera Allah.
8 Mendengar itu, bertambah chawatirlah
Pilatus.
9 Ia masuk kembali kedalam istana
dan berkata kepada Jesus: Dari mana
asalmu? Tetapi Jesus tidak mendjawab.
10 Maka berkatalah Pilatus kepadaNja:
Tiadakah Engkau bitjara kepadaku?
Tidak tahukah Engkau, bahwa aku
berkuasa melepaskan Engkau dan
berkuasa pula menjalibkan Engkau?
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Jesus: Tak ada satu kuasamu
atas Aku, ketjuali kalau diberikan
kepadamu dari atas. Oleh karena itu,
dosa dia jang telah menjerahkan Aku
lebih besar adanja.
12 Mulai ketika itu berichtiarlah Pilatus
melepaskan Jesus, tetapi orang-orang
Jahudi berteriak-teriak katanja: Kalau
engkau melepaskan Dia, engkau
bukan sahabat Kaisar. Barang siapa
jang membuatkan dirinja radja, dia
menentang Kaisar.
13 Setelah didengarnja perkataan itu,
Pilatuspun menghantar Jesus keluar, lalu
ia duduk diatas kursi pengadilannja,
ditempat jang disebut Litostrotos, jang
dalam bahasa Ibrani disebut Gabatha.
14 Hari itu ialah hari persediaan kira-kira
pukul keenam. Berkatalah Pilatus:
Lihatlah itu Radjamu!
15 Tetapi mereka berteriak: Buangkan,
buangkan Dia, salibkan Dia. Kata Pilatus
pula kepada mereka: Patutkah aku
menjalibkan Radjamu? Djawab para
imam: Kami tak mempunjai Radja lain
dari Kaisar.
16 Lalu Pilatus menjerahkan Jesus
kepada mereka untuk disalibkan.
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berdjalanlah Jesus keluar
kota sambil memikul sendiri salibNja,
menudju tempat jang disebut Tengkorak,
dalam bahasa Ibrani: Golgota.
18 Ditempat itu Jesus disalibkan dan
dua orang lagi sertaNja, disebelahmenjebelah, dan Jesus ditengah-tengah.
19 Pilatus menulis suatu alamat jang
disuruhnja lekatkan pada salib, bunjinja:
Jesus dari Nazaret, Radja-orang-Jahudi.
20 Banjak orang Jahudi jang membatja
tulisan itu, sebab tempat Jesus disalibkan
itu dekat Jerusalem, dan alamat itu
tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin dan
Junani.
21 Tetapi imam-imam Jahudi itu berkata
kepada Pilatus: Djangan tulis: Radjaorang-Jahudi, melainkan: Ia katakan:
Akulah Radja-orang-Jahudi.
22 Tetapi Pilatus mendjawab: Apa jang
telah kutulis, tetap tertulis.
23 Dan setelah Jesus disalibkan,
laskar-laskar mengambil pakaian
Jesus dan dibaginja empat: sebagian
bagi masing-masing mereka, lagipun
djubahNja. Adapun djubah itu tidak
didjahit, melainkan tenunan bulat dari
atas sampai kebawah.

Yohanes 19.24–29
24 Kata
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mereka: Djangan kita kojakan,
tapi baiklah kita membuang undi untuk
menentukan siapa jang dapat. Demikian
telah dipenuhi sabda Kitab Kudus:
Mereka membagi-bagikan pakaianKu
antara mereka, dan untuk mendapatkan
djubahKu mereka membuang undi. Dan
ini terlaksana oleh laskar-laskar itu.
25 Sementara itu berdirilah dekat salib
Jesus, IbuNja dan lagi saudara ibuNja
jaitu Maria isteri Kleofas serta Maria
Magdalena.
26 Melihat ibuNja berdiri disitu dan
disampingnja murid jang tertjinta, maka
bersabdalah Ia kepada ibuNja: Hai ibu,
itulah anakmu.
27 Lalu kepada murid itu: Lihatlah,
itulah ibumu. Dan sedjak ketika itu murid
itu menumpangkannja dalam rumahnja.
28 Dan setelah itu, dalam kesadaran
bahwa segalanja telah selesai,
bersabdalah Jesus untuk menggenapi
Kitab Kudus: Aku dahaga.
29 Dan ada disitu suatu tempat
berisi tjuka. Maka orang mentjotjok
bungakarang pada suatu batang
tsufa, ditjelupnja dalam tjuka, lalu
diundjukkannja kemulut Jesus.

Yohanes 19.30–36
30 Dan
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setelah diminumNja tjuka
itu, bersabdalah Ia: Sudah selesai.
Lalu Ia menundukkan kepalaNja dan
menjerahkan njawaNja.
31 Hari itu ialah hari persediaan. Dan
agar supaja tubuh mereka djangan
tinggal disalib pada Sabat - sebab hari
Sabat itu Sabat Besar - maka pergilah
orang-orang Jahudi kepada Pilatus,
minta supaja orang-orang itu dipatahkan
kakinja lalu diangkut.
32 Laskarpun mematahkan kaki kedua
orang jang disalibkan serta dengan
Jesus, seorang demi seorang.
33 Tetapi sesampai pada Jesus, mereka
melihat Ia sudah meninggal, maka
kakiNja tidak dipatahkan,
34 melainkan seorang laskar menikam
lambungNja dengan tombak, dan segera
keluarlah darah dan air.
35 Dia jang telah menjaksikan peristiwa
ini, telah memberi kesaksian dan
kesaksiannja adalah benar. Dia tahu,
bahwa perkataannja benar, agar supaja
kamu pertjaja.
36 Demikianlah telah terdjadi supaja
sabda Kitab Kudus ditepati, bunjinja:
TulangNja tak satupun dipatahkan.

Yohanes 19.37–20.1
37 Dan
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sabda ini pula: Mereka telah
memandangi Dia jang ditikamnja.
38 Sesudah itu Josep dari Arimatea, dia djuga murid Jesus, tetapi dengan
sembunji sebab takutnja kepada orang
Jahudi - pergi kepada Pilatus meminta
idzin menurunkan tubuh Jesus. Pilatus
mengabulkan lalu Josep menurunkan
tubuh Jesus.
39 Nikodemuspun datang, dia jang
pertama kalinja mendapatkan Jesus
diwaktu malam. Ia membawa minjak
wangi, tjampuran mur dengan gaharu,
banjaknja kira-kira seratus pon.
40 Mereka menurunkan tubuh Jesus,
lalu dikapaninja dengan kain halus
sambil membubuh rempah-rempah
wangi itu, semuanja menurut adat
Jahudi menguburkan orang mati.
41 Dekat tempat Jesus disalibkan ada
sebuah taman, dan dalam taman itu
terdapat makam baru jang belum pernah
ditempati seorangpun.
42 Sebab hari itu hari persediaan dan
makam itu dekat, mereka meletakkan
Jesus dalam makam itu.
1 Pada hari pertama dalam
minggu, mendjelang fadjar,

20
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datanglah Maria Magdalena menengok
makam dan dilihatnja batu telah
terangkut dari pintu makam.
2 Segera iapun lari mendapatkan Simon
Petrus dan murid jang ditjintai Jesus,
dan berkata kepada mereka: Orang telah
mengambil Tuhan dari makam dan kami
tidak tahu dimana mereka menaruhNja.
3 Maka pergilah Petrus dan murid jang
lain itu kemakam.
4 Kedua-duanja lari serempak, tetapi
murid jang lain itu lebih tjepat dari
Petrus dan mendahuluinja, dan sampai
lebih dahulu kemakam.
5 Ia mendjenguk kedalam dan dilihatnja
kain kapan terletak disitu, tetapi ia
sendiri tidak masuk kedalam makam.
6 Kemudian Petrus jang menjusul pun
sampai, dan ia masuk kedalam makam.
Ia melihat kain kapan terletak disitu,
7 tetapi kain tudung bekas penutup
kepala Jesus tidak terletak bersama
dengan kain kapan itu, melainkan
tersendiri tergulung pada tempat jang
lain.
8 Lalu murid jang sampai lebih dahulu
pada makam pun masuk: ia melihat dan
pertjaja.

Yohanes 20.9–15
9 Adapun
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mereka belum mengerti,
bahwa Ia harus bangkit dari antara
orang mati.
10 Lalu mereka pulang.
11 Adapun Maria Magdalena berdiri
dekat makam dan menangis. Dan
sedang menangis ia mendjenguk
kedalam makam,
12 dan dilihatnja dua Malaekat
berpakaian putih. Mereka duduk
ditempat Jesus dahulu dibaringkan, jang
seorang ditempat kepala Jesus, jang lain
ditempat kakiNja.
13 Kata mereka kepadanja: Hai wanita,
mengapa menangis? Berkatalah ia:
Orang telah mengambil Tuanku dan aku
tidak tahu dimana mereka menaruhNja.
14 Setelah berkata demikian ia menoleh,
dan dilihatnja Jesus berdiri disitu, tetapi
tidak tahu bahwa ialah Jesus.
15 Berkatalah Jesus kepadanja: Hai
wanita, mengapa menangis? Siapakah
jang kautjari? Ia menjangka bahwa
ialah Tukang kebun, dan sebab itu ia
mendjawab: Tuan, djika engkaulah jang
mengambil Dia, katakanlah kepadaku
dimana engkau menaruhNja, supaja aku
pergi mengambilNja.

Yohanes 20.16–20
16 Berkatalah
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Jesus kepadanja: Mariam!
Maka iapun berpalinglah kepada Jesus
dan berkata dengan bahasa Ibrani:
Rabuni! Itu berarti "tuanku".
17 Bersabdalah Jesus kepadanja:
Djangan engkau memegang Aku, sebab
Aku belum lagi naik kepada BapaKu.
Tetapi pergilah memberitakan kepada
saudara-saudaraKu: Aku naik kepada
BapaKu dan Bapamu; kepada TuhanKu
dan Tuhanmu.
18 Maka pergilah Maria Magdalena
dan diberitakannja kepada para murid
Jesus: Aku telah melihat Tuan. Lalu
ditjeritakannja semua jang dikatakan
Jesus kepadanja.
19 Pada hari itu djuga, jaitu pada hari
pertama dalam minggu, diwaktu sendja,
ketika pintu-pintu rumah tempat muridmurid sedang berkumpul ada terkuntji
sebab takut kepada orang-orang Jahudi,
Jesus datang. Sambil berdiri ditengah
mereka bersabdalah Ia: Damai bagimu.
20 Lalu ditundjukkanNja kepada mereka
tangan dan lambungNja, maka amat
bersukatjitalah murid-murid melihat
Tuhan.

Yohanes 20.21–26
21 Bersabdalah
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Ia pula kepada mereka:
Damai bagimu. Sebagaimana Bapa
telah mengutus Aku, demikianpun Aku
mengutus kamu.
22 Dan setelah bersabda demikian,
Ia menghembus atas mereka dan
bersabda: Terimalah Roh Kudus.
23 Barang siapa kamu ampuni dosanja,
dosanja itu diampuni dan barang siapa
kamu tahankan dosanja, dosanja itu
ditahan.
24 Tetapi Tomas jang disebut Didimus,
satu dari keduabelas murid itu, tidak
hadir ketika Jesus datang.
25 Berkatalah murid-murid jang lain
kepadanja: Kami telah melihat Tuan.
Tetapi ia berkata: Sebelum kulihat bekas
paku pada tanganNja, dan kuletakkan
djariku pada bekas paku itu dan
tanganku pada lambungNja, aku tidak
pertjaja.
26 Delapan hari kemudian murid-murid
itupun berkumpul kembali dalam rumah
itu dan Tomaspun ada serta mereka.
Dan sedang pintu-pintu terkuntji, Jesus
datang lalu berdiri ditengah mereka dan
bersabda: Damai bagimu.

Yohanes 20.27–21.2
27 Lalu
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Ia berkata kepada Tomas:
Letakkanlah djarimu kesini dan lihatlah
tanganKu, ulurkanlah tanganmu dan
letakkanlah dalam lambungKu, dan
djangan lagi tidak pertjaja, melainkan
pertjajalah sungguh-sungguh.
28 Djawab Tomas: Ja Tuhanku dan
Allahku.
29 Lalu bersabdalah Jesus pula: Hai
Tomas, sebab sudah kaulihat maka
engkau pertjaja; berbahagialah mereka
jang tidak melihat, namun pertjaja.
30 Banjak sekali tanda-tanda lain lagi
dikerdjakan oleh Jesus didepan mata
murid-muridNja, jang tak termaktub
dalam kitab ini.
31 Tetapi jang ada tersurat ini,
maksudnja, supaja kamu pertjaja,
bahwa Jesus adalah Kristus, Putera
Allah, dan supaja oleh kepertjajaan ini
kamu mempunjai hidup abadi dalam
namaNja.
1 Sekali lagi Jesus menampakkan
Diri kepada murid-muridNja,
jaitu dipantai tasik Tiberias. Terdjadinja
begini:
2 Simon Petrus ada berhimpun dengan
Tomas jang disebut Didimus, lagi
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Natanael dari Kana di Galilea, kedua
anak Zebedeus, dan dua murid jang lain
lagi.
3 Berkatalah Simon Petrus kepada
mereka: Aku hendak pergi menangkap
ikan. Udjar mereka: Kamipun ikut serta.
Lalu pergilah mereka dan naik keatas
perahu, tetapi malam itu tidak seekorpun
jang ditangkapnja.
4 Ketika hari mulai siang berdirilah
Jesus dipantai, tetapi murid-murid tidak
tahu bahwa itu Jesus.
5 Berkatalah Jesus kepada mereka:
Hai anak-anak, ada lauk-pauk padamu?
Djawab mereka: Tidak ada.
6 Lalu berkatalah Jesus kepada mereka:
Labuhkanlah pukatmu disebelah kanan
perahu, maka kamu akan peroleh. Maka
dilabuhkannja, lalu tidak dapat dihela
lagi sebab ikan terlalu banjak.
7 Berkatalah murid jang ditjintai
Jesus kepada Petrus: Itu Tuan! Serta
mendengar bahwa dialah Tuan, Simon
Petrus mengenakan badjunja dan
mengikat pinggangnja, sebab ia sedang
tidak memakai badju, lalu terdjun
kedalam air tasik.

Yohanes 21.8–14
8 Murid-murid
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jang lain datang
berperahu, sebab tidak seberapa
djauhnja mereka dari pantai, kira-kira
duaratus elo sadja, dan mereka sedang
menghela pukat jang penuh ikan.
9 Setelah naik kedarat, mereka melihat
ada api terpasang dan seekor ikan dan
djuga roti terletak diatasnja.
10 Berkatalah Jesus kepada mereka:
Bawalah beberapa ekor ikan jang
baru-baru kamu tangkap.
11 Maka naiklah Petrus keatas perahu
dan dihelanja pukat kedarat. Penuh
pukat itu dengan ikan-ikan besar, seratus
lima puluh tiga ekor djumlahnja, dan
meskipun begitu banjak, pukat tidak
terkojak.
12 Berkatalah Jesus kepada mereka:
Mari makan. Dan tak seorangpun
dari murid-murid itu berani bertanja
kepadaNja: Engkau siapa? Sebab
mereka sudah tahu bahwa Dialah Tuhan.
13 Lalu Jesus datang dekat dan
mengambil roti itu, diberikanNja kepada
mereka dan demikianpun ikan.
14 Demikianlah pada ketiga kalinja
sesudah bangkit dari antara orang

Yohanes 21.15–17
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mati Jesus menampakkan Diri kepada
murid-muridNja.
15 Sehabis makan bersabdalah Jesus
kepada Simon Petrus: Simon-anakJoanes, adakah engkau mengasihi Aku
lebih dari mereka ini? Berkatalah Petrus
kepadaNja: Sungguh-sungguh, Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi
Engkau. Maka bersabdalah Jesus:
Peliharalah segala anak-dombaKu.
16 Dan pada kedua kalinja Ia bertanja
kepadanja: Simon-anak-Joanes, adakah
engkau mengasihi Aku? Djawab Petrus
pula: ja Tuhan, Engkau tahu bahwa aku
mengasihi Engkau. Maka bersabdalah
Jesus: Gembalakanlah segala dombaKu.
17 Lalu pada ketiga kalinja Jesus
bertanja: Simon-anak-Joanes, adakah
engkau mengasihi Aku? Maka sedihlah
hati Petrus sebab sampai tiga kali Jesus
bertanja kepadanja: Adakah engkau
mengasihi Aku? Dan iapun berkata
pula: Tuhan, Engkau mengetahui
segala-galanja; Engkau tahu bahwa aku
mengasihi Engkau. Maka bersabdalah
Jesus kepadanja: Peliharalah segala
dombaKu.

Yohanes 21.18–22
18 Sungguh-sungguh
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Aku bersabda
kepadamu: Pada umur mudamu
engkau sendiri mengikat pinggangmu,
dan engkau berdjalan kemana sadja
kaukehendaki, tetapi pada umur
tuamu engkau akan mengulurkan
tanganmu dan ada orang lain mengikat
pinggangmu, dan menuntun engkau
ketempat jang tidak kaukehendaki.
19 Dengan sabda ini Jesus menjatakan
tjara matinja Petrus kelak, untuk
mempermuliakan Allah. Dan sesudah itu
Jesus berkata kepadanja: Ikutilah Aku.
20 Dan ketika berpaling, Petrus melihat
murid jang ditjintai Jesus mengikut
djuga. Murid ini ialah jang pada
perdjamuan malam itu berbaring
sebelah dada Jesus dan berkata: Tuan,
siapakah jang hendak menjerahkan
Dikau?
21 Dan serta melihat Dia berkatalah
Petrus kepada Jesus: Dan dia ini,
bagaimanakah halnja kelak?
22 Djawab Jesus kepadanja: Djikalau
Kukehendaki ia tinggal tetap sampai
pada kedatanganKu kelak, mengapa
kauhiraukan itu? Engkau harus mengikuti
Aku.

Yohanes 21.23–25
23 Maka
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tersebarlah kabar diantara
segala saudara, bahwa murid ini tidak
akan mati. Tetapi Jesus tidak bersabda:
ia tidak akan mati, melainkan: Djikalau
Kukehendaki ia tinggal tetap sampai
kedatanganKu, mengapa Kauhiraukan
itu?
24 Murid inilah jang telah memberi
kesaksian akan segala hal itu lagi
menjuratkannja, dan kami tahu bahwa
benarlah kesaksiannja itu.
25 Dan perbuatan-perbuatan Jesus
djauh lebih banjak lagi, dan sekiranja
semua hendak ditulis satu demi satu,
maka kusangka seluruh bumi tidak
tjukup untuk memuat semua kitab itu.

Kisah Para Rasul
1 Buku

jang pertama kutulis, Teofilus,
ialah tentang segala sesuatu jang
dikerdjakan dan diadjarkan oleh Jesus,
2 sedjak dari mula hingga pada hari
Ia bangkit, sesudah Ia memberikan
amanatNja atas dorongan Roh Kudus
kepada para Rasul jang dipilihNja.
3 Dengan banjak bukti telah
dinjatakanNja kepada mereka,
bahwa sesudah sengsaraNja Ia hidup,
dan selama empatpuluh hari Ia telah
menampakkan DiriNja kepada mereka
dan berbitjara kepada mereka tentang
Keradjaan Allah.
4 Tengah santap bersama mereka,
berpesanlah Ia kepada mereka:
Djangan kamu meninggalkan Jerusalem,
melainkan nantikanlah Jang didjandjikan
dari Bapa, seperti jang telah Kunjatakan
kepadamu, jakni:
5 Joanes mempermandikan orang
dengan air, tetapi beberapa hari lagi
kamu akan dipermandikan dengan Roh
Kudus.

1

Kisah Para Rasul 1.6–11
6 Bertanjalah

2

mereka jang berkumpul
disitu kepadaNja: Tuhan, adakah
dimasa ini Engkau hendak memulihkan
keradjaan Israel?
7 Ia mendjawab: Tidak patut kamu
mengetahui masa dan waktu jang
ditetapkan Allah dengan kekuasaanNja
sendiri.
8 Tetapi kamu akan menerima kuasa
Roh Kudus jang akan turun keatasmu,
lalu kamu mendjadi saksi-saksiKu di
Jerusalem, diseluruh Judea, di Samaria
dan sampai keperbatasan bumi.
9 Dan sesudah bersabda begitu,
terangkatlah Ia didepan mata mereka
lalu terlindung dari pandangan mereka
oleh suatu awan.
10 Dan sedang mereka masih
menengadah kelangit memandang Ia
melajang itu, tampaklah kepada mereka
dua pemuda berpakaian putih,
11 jang berkata kepada mereka: Hai
orang-orang Galilea, mengapa kamu
berdiri menengadah kelangit? Jesus jang
terangkat dari antara kamu naik kesurga
itu, Ia akan datang kembali sebagaimana
kamu lihat Dia naik kesurga.

Kisah Para Rasul 1.12– 16
12 Dari

3

bukit jang disebut bukit Zaiton
mereka pulang ke Jerusalem, djaraknja
sedjauh diperbolehkan berdjalan pada
Sabat.
13 Sesampai dikota mereka masuk
keruangan atas, tempat mereka biasa
berkumpul. Mereka itu, ialah Petrus dan
Joanes, Jakobus dan Andreas, Pilipus
dan Tomas, Bartolomeus dan Mateus,
Jakobus anak Alfeus, Simon Penggiat
dan Judas, saudara Jakobus.
14 Mereka bertekun dengan rukun
dalam sembahjang, bersama dengan
beberapa wanita, Maria, ibu Jesus dan
saudara-saudaraNja.
15 Pada masa itu berdirilah Petrus
diantara saudara-saudara jang sedang
berkumpul, djumlahnja kira-kira seratus
duapuluh orang, dan berkata kepada
mereka:
16 Hai saudara-saudara sekalian, sudah
seharusnja Kitab Kudus dipenuhi,
sebagaimana telah disampaikan oleh
Roh Kudus dengan lidah David, tentang
Judas, pemimpin orang-orang jang telah
menangkap Jesus.

Kisah Para Rasul 1.17– 23
17 Diapun
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dahulu termasuk bilangan
kami, dan dikurniai djabatan jang sama
dengan kami.
18 Tetapi ia telah membeli bagi
dirinja sebidang tanah dengan upah
kedjahatannja. Lalu ia djatuh tersungkur
ketanah hingga perutnja terbelah dan
semua isi perut keluar berserakan.
19 Hal itu diketahui oleh sekalian
penghuni Jerusalem, maka tanah itu
disebut dalam bahasanja Hakeldama,
artinja tanah darah.
20 Karena ada tersurat dalam mazmur:
Moga-moga tanah tempat tinggalnja
mendjadi tandus, dan tidak lagi didiami
seorangpun. Dan djuga: Djabatannja
akan diberikan kepada seorang lain.
21 Djadi, dari mereka, jang selalu turut
serta bersama kami, selama Jesus hidup
bergaul dengan kami,
22 sedjak permandian oleh Joanes
hingga Ia diangkat kesurga, haruslah
salah seorang dari antara mereka
mendjadi saksi bersama kami, tentang
kebangkitanNja.
23 Maka ditjalonkan dua orang, ialah
Josep jang disebut Bersabas dengan
nama djulukan Justus, dan lagi Matias.

Kisah Para Rasul 1.24–2.4
24 Lalu
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mereka itu berdoa, katanja:
ja Tuhan, Engkau jang mengenal hati
sekalian orang, tundjukkanlah siapa dari
kedua mereka Engkau pilih,
25 untuk menerima djabatan Rasul, dan
menduduki tempat jang ditinggalkan
Judas dan jang digantinja dengan tempat
jang pantas baginja.
26 Setelah itu mereka membuang undi
atas kedua saudara itu, dan jang kena
ialah Matias, lalu ia ditambahkan pada
bilangan kesebelas Rasul.
1 Tatkala sampailah hari Pentekosta,
mereka semua ada berkumpul disatu
tempat.
2 Tiba-tiba turunlah dari langit suatu
bunji bagaikan deru badai hebat, jang
memenuhi seluruh rumah tempat
mereka duduk.
3 Dan kelihatan kepada mereka lidahlidah berupa njala api jang bertebaran
lalu hinggap atas masing-masing
mereka.
4 Mereka semua itu dipenuhi Roh Kudus
dan mulai berbitjara dengan bahasa
jang berlain-lainan, sebagaimana diberi
bitjara oleh Roh Kudus.

2

Kisah Para Rasul 2.5–11
5 Dan

6

waktu itu di Jerusalem ada
orang-orang Jahudi, orang-orang jang
beribadat, dari segala bangsa dibawah
langit.
6 Serta terdengar bunji deru itu,
berkerumunlah banjak orang, dan
sangat keheranan mereka, karena
masing-masing mendengar mereka itu
berbitjara dalam bahasanja sendiri.
7 Sangat takdjublah sekalian mereka
serta berkata dengan heran:
8 Bukankah semua orang jang berbitjara
itu orang Galilea? Bagaimana mungkin
kita mendengar mereka itu berbitjara
dengan bahasa tanah-air masing-masing
kita sendiri?
9 Kita orang Partus, Medea dan
Elam, penduduk Mesopotamia, Judea,
Kapadosia, Pontus dan Asia;
10 orang dari Frigia, Pamfilia, Mesir dan
Libia dekat Sirene, pendatang-pendatang
dari Roma,
11 baik Jahudi maupun prosilit, dari
Kreta dan Arab; kita mendengar mereka
membitjarakan perbuatan-perbuatan
adjaib Allah dalam bahasa kita sendiri.

Kisah Para Rasul 2.12– 18
12 Mereka
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sangat kagum dan heran,
dan berkata seorang kepada seorang:
Apa artinja itu?
13 Tetapi ada djuga jang mengedjek,
katanja: Mereka kenjang dengan anggur
manis.
14 Lalu Petrus bersama kesebelas jang
lain tampil kemuka dan ia berkata
dengan suara njaring: Hai orang-orang
Jahudi dan penghuni Jerusalem sekalian:
Ketahuilah olehmu dan dengarkanlah
perkataanku ini:
15 Mereka ini bukan mabuk seperti
kamu sangka, sebab hari baru pukul
ketiga.
16 Tetapi disini sedang berlangsung jang
dinjatakan Nabi Joel sabdanja:
17 Pada achir zaman --- demikian sabda
Tuhan --- Aku akan mentjurahkan RohKu
keatas segala daging: para putera
dan puterimu akan bernubuat, para
pemuda akan memandangi penglihatanpenglihatan, para orang tua akan melihat
dalam mimpi;
18 keatas segala hambaKu, laki-laki
dan wanita, Aku akan mentjurahkan
RohKu pada masa itu, dan mereka akan
bernubuat,

Kisah Para Rasul 2.19– 25
19 dan
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Aku akan menundjukkan
keadjaiban-keadjaiban diatas, dilangit,
dan tanda-tanda dibawah, dibumi:
darah, api, uap, dan asap;
20 matahari akan mendjadi gelap dan
bulan bagaikan darah, mendjelang Hari
Tuhan jang hebat dan mulia.
21 Dan akan terdjadi bahwa semua
orang jang menjeru nama Tuhan akan
diselamatkan.
22 Hai orang-orang Israel sekalian:
Dengarkanlah perkataanku ini: Jesus
dari Nazaret, jang disahkan oleh Allah
dengan kuasa, mukdjizat-mukdjizat dan
tanda-tanda, seperti kamu tahu telah
dikerdjakan Allah diantara kamu dengan
perantaraanNja,
23 Jesus jang telah diserahkan menurut
rentjana Allah dan dengan setahu Allah
sebelumnja, telah kamu bunuh dan
salibkan dengan tangan-tangan orang
kafir.
24 Tetapi Ia telah dibangkitkan Allah
dan dilepaskanNja dari sengsara maut;
sebab tidak mungkin Ia tinggal tetap
dalam ikatanNja.
25 Sebagaimana David bersabda
mengenai Dia: Aku senantiasa melihat
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Tuhan didepanKu, Ia ada pada kananKu,
supaja Aku djangan gojah.
26 Sebab itu hatiKu selalu bergembira,
dan lidahKu bersorak karena kesukaan,
pun dagingKu beristirahat dalam
harapan,
27 Karena Engkau takkan meninggalkan
Daku dalam alam maut. Orang-KudusMu
tidak akan Kaubiarkan mengalami
kebinasaan;
28 Engkau telah menundjukkan Aku
djalan hidup, Engkau telah meliputi Aku
dengan sukatjita dihadiratMu.
29 Hai saudara-saudara sekalian;
biarkanlah aku berbitjara dengan bebas
kepadamu lagi: David, bapa bangsa
kita, telah wafat dan dimakamkan, dan
makamnja ada diantara kita sampai
pada hari ini.
30 Tetapi sebagai nabi ia telah tahu,
bahwa Allah telah berdjandji dengan
sumpah, bahwa Ia akan mengangkat
seorang turunannja keatas tachtanja.
31 Dan sambil memandang apa jang
akan djadi dikemudian hari, ia telah
bernubuat tentang kebangkitan Kristus,
bahwa Ia tak akan ditinggalkan dalam
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alam maut dan dagingNja tak akan
mengalami kehantjuran.
32 Jesus inilah telah dibangkitkan Allah,
dan akan hal itu kamilah jang telah
mendjadi saksi.
33 Dan sekarang ini, setelah diangkat
oleh tangan kanan Allah, Ia telah
memperoleh Roh Kudus dari Bapa
jang didjandjikan, dan kini telah
mentjurahkanNja, dan inilah jang tadi
kamu lihat dan dengar.
34 Bukan David jang naik kesurga,
namun ia sendiri bersabda: Tuhan telah
berfirman kepada Tuhanku: Duduklah
disebelah kananKu,
35 hingga segala musuhMu, Kuletakkan
mendjadi tumpuan kakiMu.
36 Maka hendaklah seluruh kaum Israel
mengerti, bahwa Jesus jang telah kamu
salibkan itu disahkan oleh Allah sebagai
Tuhan dan Kristus.
37 Mendengar segala perkataan itu
sangat terharulah sekalian orang dan
bertanja kepada Petrus dan rasul-rasul
jang lain: Hai saudara-saudara apa jang
harus kami buat?
38 Berkatalah Petrus kepada mereka:
Hai kamu sekalian, bertobatlah dan
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terimalah permandian dalam Nama
Jesus Kristus, supaja dosamu diampuni
dan kamu menerima kurnia Roh Kudus.
39 Karena djandji itu teruntuk bagi
kamu, bagi segala anakmu dan bagi
segala orang jang masih djauh, jaitu
segala orang jang akan dipanggil oleh
Allah, Tuhan kita.
40 Dan dengan banjak perkataan
lain lagi ia memberi kesaksian, lagi
pula menasehatkan mereka, katanja:
Selamatkanlah dirimu dari kaum jang
djahat ini.
41 Dan semua orang jang menjambut
perkataannja itu dipermandikan,
djumlahnja jang masuk pada hari itu
tiga ribu orang.
42 Sekalian mereka itu bertekun dalam
adjaran rasul-rasul, dan tetap setia
kepada hidup persaudaraan, serta giat
dalam Pemetjahan-Roti dan sembahjang.
43 Mereka sangat menjegani Allah,
dan Rasul-rasul mengerdjakan banjak
mukdjizat dan tanda-tanda adjaib.
44 Umat jang pertjaja itu merupakan
suatu golongan jang bersatu erat
mesra, segala kepunjaan masing-masing
mereka adalah milik bersama.
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mendjual kepunjaannja dan
uang pendjualan itu dibagikan kepada
umat sekedar keperluan masing-masing.
46 Tiap-tiap hari mereka berhimpun
dengan rukun dalam kenisah, dan
memetjahkan Roti didalam rumahrumah mereka.
47 Mereka memuliakan Allah dan
mereka disukai segala orang. Seharihari Allah menambahi umat dengan
orang-orang jang hendak diselamatkan.
1 Pada suatu hari diwaktu
sembahjang, kira-kira pukul
kesembilan, Petrus beserta Joanes naik
kekenisah.
2 Dan ketika itu diusung orang kesitu
seorang jang lumpuh sedjak lahirnja.
Tiap-tiap hari ia diletakkan pada gapura
kenisah jang disebut Gapura-Indah,
supaja ia minta sedekah kepada
orang-orang jang masuk kenisah.
3 Melihat Petrus dan Joanes hendak
masuk, dimintanja sedekah dari mereka.
4 Tetapi Petrus dan Joanes menatap dia
dan berkata kepadanja: pandangilah
kami.
5 Lalu ia menatap mereka dengan
mengharap akan mendapat sesuatu.
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Petrus berkata: Perak dan
mas tak ada pada kami, tetapi apa
jang kupunjai kuberikan kepadamu:
Atas Nama Jesus Kristus dari Nazaret
bangkitlah dan berdjalanlah.
7 Dan sambil memegang tangan kanan
orang itu Petrus menegakkannja, maka
segera kaki dan buku kaki orang itu
mendjadi kuat.
8 Iapun melondjak berdiri tegak,
lalu berdjalan dan mengikuti mereka
masuk kenisah, sambil melangkahkan
kakinja dan melondjak-londjak serta
memuliakan Allah.
9 Semua orang jang melihat dia itu
berdjalan, memudji Allah, sebab
10 mereka mengenal dia sebagai
pengemis jang biasa duduk pada
Gapura-Indah. Mereka takdjub dan
heran akan kedjadian pada diri orang
itu.
11 Dan sebab dia tetap mengikuti
Petrus dan Joanes, maka semua orang
jang sangat keheranan itu berkerumun
keliling mereka diserambi jang disebut
Serambi Salomon.
12 Melihat orang sebanjak itu Petruspun
mulai mengadjar serta berkata: Hai
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orang Israel sekalian: mengapa kamu
heran tentang kedjadian itu dan menatap
kami, seolah-olah oleh kuasa kamilah
atau berkat kesalehan kami, orang ini
diberi tenaga berdjalan?
13 Tuhan Abraham, Isaak dan Jakob,
Tuhan leluhur kita, Dialah jang telah
mempermuliakan HambaNja Jesus,
jang kamu serahkan dan kamu sangkali
dihadapan Pilatus, sedangkan Pilatus
berichtiar melepaskanNja.
14 Jang Kudus itu kamu tolak,
sedangkan kamu menuntut sebagai
suatu hadiah bagimu, supaja Barabas,
pembunuh itu, dilepaskan.
15 Kamu telah membunuh Pemimpinmu
kepada kehidupan, tetapi Allah telah
membangkitkanNja dari antara orang
mati, dan tentang hal itu kamilah jang
mendjadi saksi.
16 Dan berkat kepertjajaan akan
NamaNjalah, maka Nama ini telah
memberikan tenaga kepada orang
jang kamu lihat dan kenal ini. Oleh
kepertjajaan jang dikurniakan kepadanja
seluruh tubuh orang ini telah sembuh
sebagaimana kamu sekalian saksikan.
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saudara-saudaraku, aku tahu,
bahwa dalam hal itu kamu telah
bertindak tak sadar dan demikianpun
para pemimpinmu.
18 Tetapi demikianlah telah terlaksana
oleh Allah, apa jang lebih dahulu
dinjatakanNja dengan lidah para nabi,
jaitu bahwa Jang DiurapiNja akan
menderita sengsara.
19 Sebab itu hendaklah kamu
menjesal dan bertobat, supaja dosamu
dihapuskan,
20 dan Allah mendatangkan masa
hiburan itu bagimu, serta mengutus jang
ditentukan mendjadi Mesias bagimu,
ialah Kristus,
21 jang harus tinggal dalam surga,
hingga zaman pemulihan segala-galanja
akan tiba, seperti dinjatakan Allah
dengan lidah para nabi sutji.
22 Maklumlah Moses telah bersabda:
Tuhanmu Allah akan membangkitkan
dari antara saudara-saudaramu seorang
nabi sebagai aku ini, dan haruslah kamu
mempeladjari pada Dia segala hal jang
akan dinjatakanNja kepadamu.
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orang jang tidak hendak
mendengarkan Dia, akan dibasmi dari
umat.
24 Dan segala nabi jang pernah
berbitjara, mulai dari Samuel dan
pengganti-penggantinja, mereka semua
telah bernubuat tentang zaman ini.
25 Kamulah jang mendjadi putera nabinabi dan putera-putera perdjandjian,
jang ditetapkan Allah dengan leluhurmu,
ketika Ia bersabda kepada Abraham:
Dalam kaum keturunanmu segala
bangsa dimuka bumi akan diberkati.
26 Dan bagi kamulah pertama-tama
Allah membangkitkan HambaNja, dan Ia
telah diutusNja menjampaikan berkat
kepadamu, supaja kamu masing-masing
bertobat dari segala kedjahatan.
1 Sedang mereka masih berbitjara
kepada orang banjak, datanglah
beberapa imam, kepala kenisah dan
orang-orang saduki,
2 jang djengkel melihat kedua Rasul itu
berbitjara kepada orang banjak serta
mengadjarkan, bahwa ada kebangkitan
orang mati dalam Jesus.

4
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menangkap kedua Rasul
itu, dan sebab hari sudah sendja,
dipendjarakannja sampai pagi hari.
4 Tetapi banjak orang jang telah
mendengar pembitjaraan mereka itu
pertjaja, dan djumlah segala laki-laki
jang masuk umat telah naik sampai
kira-kira lima ribu orang.
5 Pada pagi berikutnja bersidanglah
para pembesar, orang tua-tua dan
ahli-ahli taurat dari Jerusalem,
6 lagi pula imam agung Anas, Kaifas,
Joanes, Aleksander dan semua jang lain
dari kalangan imam agung.
7 Mereka menghadapkan kedua Rasul
itu kepada sidangnja lalu bertanja:
Dengan kuasa manakah dan dengan
nama siapakah kamu berbuat begitu?
8 Dan Petrus jang dipenuhi Roh Kudus,
berkata kepada mereka: Hai para
pembesar dan orang tua-tua sekalian:
9 Kalau hari ini kami diperiksa mengenai
suatu perbuatan baik pada orang
sakit, dan kami ditanjai: dengan kuasa
manakah orang ini disembuhkan,
10 maka ketahuilah olehmu dan oleh
seluruh umat Israel, bahwa oleh Nama
Jesus Kristus dari Nazaret, jang kamu
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salibkan, tetapi jang telah dibangkitkan
Allah dari antara orang mati, bahwa
hanja oleh Nama itulah terdjadi, bahwa
orang ini berdiri sehat didepan matamu.
11 Jesus, Ialah batu jang sebagai
pembangun telah kamu abaikan, tetapi
jang telah mendjadi batu sendi.
12 Karena tak ada nama lain dibawah
langit, jang diberikan kepada umat
manusia untuk menjelamatkan kita.
13 Melihat keberanian Petrus dan
Joanes, dan sebab njatalah bahwa
mereka tidak terpeladjar dan hanja
orang-orang dari rakjat djelata, maka
sangat heranlah seluruh Sanhedrin dan
mengenali mereka sebagai pengikut
Jesus.
14 Tetapi sebab Sanhedrin melihat orang
jang telah disembuhkan berdiri disitu,
tak ada jang dapat dibantahinja.
15 Disuruhnja kedua mereka keluar, lalu
mereka berunding
16 dan berkata: Tindakan apakah
hendaknja kita ambil terhadap mereka?
Karena kenjataan mukdjizat jang
dikerdjakan itu diketahui oleh sekalian
penghuni Jerusalem, maka tak mungkin
kita menjangkalnja.
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untuk mentjegah penjiaran
makin meluas kekalangan rakjat,
haruslah dengan antjaman kita melarang
mereka berbitjara lagi kepada siapapun
djua dengan mengutjap Nama itu.
18 Lalu kedua Rasul itu disuruh masuk
kembali dan dengan sekeras-kerasnja
mereka dilarang berbitjara atau
mengadjar lagi dengan Nama Jesus.
19 Akan tetapi Petrus dan Joanes
mendjawab: Adilkah dalam pandangan
Allah, djika kami lebih mentaati
perintah kamu daripada perintah Allah?
Hendaklah itu kamu putuskan sendiri.
20 Tak mungkin kami mendiamkan apa
jang telah kami lihat dan dengar.
21 Dan sambil diantjam-antjam
merekapun dilepaskan, sebab Sanhedrin
tidak menemui suatu akal, bagaimana
dapat menghukumkan mereka. Adapun
Sanhedrin takut kepada rakjat jang
memuliakan Allah karena kedjadian itu.
22 Maklumlah, orang jang disembuhkan
oleh mukdjizat itu sudah berumur lebih
dari empatpuluh tahun.
23 Setelah dilepaskan merekapun pergi
mendapatkan kawan-kawannja, dan
mentjeriterakan segala jang dikatakan
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para imam besar dan orang tua-tua
kepada mereka.
24 Lalu segala orang jang hadir, setelah
didengarnja semua itu, sehati bersama
mengangkat suara kepada Allah serta
berdoa: Ja Tuhan, Engkaulah jang
mendjadikan langit, bumi dan lautan.
25 Engkau telah bersabda melalui Roh
Kudus dengan lidah bapa kami David,
hambaMu itu: Mengapa bangsa-bangsa
kafir menggalak, dan suku-suku-bangsa
merentjanakan jang sia-sia?
26 para radja bumi berkumpul, sekalian
penguasa sepakat, hendak menentang
Tuhan dan Jang-DiurapiNja?
27 Sesungguhnja orang-orang dikota
ini, Herodes, Pontius Pilatus, kaum kafir
dan suku-bangsa Israel telah sepakat
menentang Jesus, HambaMu jang Kudus,
jang telah Kauurapi.
28 Mereka telah melaksanakan apa jang
lebih dahulu telah ditentukan dalam
kuasa dan penjelenggaraanMu.
29 Tetapi kini, ja Tuhan, perhatikanlah
antjaman-antjaman mereka itu dan
berilah sekalian hambaMu keteguhan
hati, supaja mereka dengan taksegansegan memaklumkan IndjilMu.

Kisah Para Rasul 4.30– 35
30 Dan

21

ulurkanlah tanganMu
menjembuhkan orang, untuk
mengadakan tanda-tanda dan
mukdjizat-mukdjizat dengan Nama
Jesus, HambaMu jang Kudus.
31 Dan tengah mereka berdoa, tiba-tiba
berguntjanglah rumah tempat mereka
berkumpul itu, dan mereka semua
dipenuhi Roh Kudus, lalu dengan berani
memasjhurkan sabda Allah.
32 Banjak orang sudah masuk umat.
Mereka sehati sedjiwa dan tak
seorangpun jang menjebutkan harta
bendanja miliknja sendiri, melainkan
semuanja dimiliki oleh seluruh umat.
33 Dengan tegas Rasul-rasul memberi
kesaksian tentang kebangkitan Jesus,
Tuhan kita, dan semua orang dilimpahi
dengan rahmat Allah.
34 Diantara mereka tak ada jang
berkekurangan, sebab semua orang jang
mempunjai tanah atau rumah, mendjual
kepunjaannja itu,
35 dan hasil pendjualannja dibawanja
dan diletakkannja didepan kaki Rasulrasul, kemudian dibagikan kepada umat
sekadar keperluan saudara-saudara
masing-masing.
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pula Josep, jang oleh Rasulrasul disebut Barnabas, artinja putera
penghiburan, seorang suku-bangsa Levi,
dan berasal dari pulau Siprus,
37 mempunjai sebidang tanah, jang
didjualnja lalu uang dibawanja dan
diletakkannja didepan kaki Rasul-rasul.
1 Tetapi seorang jang bernama
Ananias, sepakat dengan isterinja
Safira, telah mendjual sebidang tanah.
2 Dan dengan setahu isterinja ia
menjembunjikan sebagian hasil
pendjualan itu dan membawa sebagian
jang lain, meletakkannja didepan kaki
Rasul-rasul.
3 Tetapi Petrus berkata kepadanja: Hai
Ananias, mengapa setan telah memasuki
hatimu, sehingga engkau menipu Roh
Kudus dan menjembunjikan sebagian
uang pendjualan itu?
4 Bukankah tanah itu boleh tetap tinggal
kepunjaanmu? Dan setelah terdjual,
uangmu itu dapat kaupergunakan sesuka
hatimu. Bagaimana niat untuk berbuat
demikian dapat timbul dalam hatimu?
Bukan manusialah jang kaubohongi,
melainkan Allah.
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serta didengarnja perkataan
itu, ia rebah ketanah dan meninggal.
Mendengar hal itu, sangat ketakutan
sekalian orang.
6 Lalu beberapa orang muda datang
dan mereka mengapani majatnja
lalu mengusungnja keluar dan
menguburkannja.
7 Kira-kira tiga djam kemudian isterinja
masuk, tetapi tidak tahu apa jang telah
terdjadi.
8 Bertanjalah Petrus kepadanja:
Katakanlah kepadaku, sungguhsungguhkah tanah itu kamu djual
dengan harga sedjumlah uang itu?
Djawabnja: Sungguh-sungguh sebanjak
itu.
9 Lalu Petrus menatap dia dan berkata:
Masakan kamu sepakat mentjobai Roh
Kudus? Lihatlah bekas kaki orang jang
baru sadja menguburkan suamimu,
mereka sedang datang kedepan pintu
untuk mengusung engkau djuga.
10 Dan segera rebahlah ia ketanah
didepan kaki Petrus, lalu putus njawanja.
Ketika orang-orang muda itu masuk,
mereka mendapati dia sudah mati,
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dan mereka mengusungnja keluar dan
menguburkannja disamping suaminja.
11 Seluruh umat merasa sangat takut,
djuga segala orang jang mendengar
kabar tentang kedjadian itu.
12 Banjak sekali tanda dan mukdjizat
jang diadakan dengan perantaraan
Rasul-rasul. Semua saudara rukun dan
sepakat, dan berkumpul dalam Serambi
Salomon.
13 Orang lain segan berhubungan
dengan mereka tetapi mereka sangat
dipudji oleh semua orang.
14 Makin lama makin bertambah
djumlah orang jang pertjaja akan
Tuhan: kelompok-kelompok besar
menggabungkan diri, baik laki-laki
maupun wanita.
15 Dan mereka membawa keluar orangorang jang sakit, membaringkannja
didjalan-djalan, diatas baringanbaringan dan usungan-usungan,
supaja bila Petrus berdjalan lewat
disitu, sekurang-kurangnja bajangnja
mengenai salah seorang sakit itu.
16 Djuga dari kota-kota sekitar
Jerusalem banjak orang datang
membawa orang-orangnja jang sakit
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atau jang kerasukan setan, dan mereka
semua disembuhkan.
17 Tetapi imam agung beserta pengikutpengikutnja dari mazhab saduki mulai
bertindak. Mereka semua sangat iri hati.
18 Mereka menangkap Rasul-rasul dan
mengurungkan mereka dalam pendjara
umum.
19 Tetapi waktu malam seorang malaikat
Tuhan membuka pintu pendjara dan
menghantar mereka keluar, serta
berkata:
20 Pergilah dan djangan takut-takut
memaklumkan Indjil kehidupan dalam
kenisah kepada sekalian orang.
21 Mereka mentaati perkataan itu dan
pada pagi hari mereka pergi kenisah, lalu
mengadjar disitu. Sementara itu imamagung beserta pengikut-pengikutnja
datang mengumpulkan seluruh
Sanhedrin bersama dengan orang
tua-tua umat Israel, dan disuruhnja
ambil Rasul-rasul dari pendjara.
22 Tetapi setiba hamba-hamba disitu,
tidak didapatinja Rasul-rasul itu dalam
pendjara. Dan kembalilah mereka serta
memberikan laporan,
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Tadi kami mendapati pintupintu pendjara terkuntji dengan rapi
dan sekalian pengawal pada tempatnja
dimuka pintu, tetapi setelah pintu kami
buka, tak seorangpun jang kami dapati
didalam.
24 Mendengar kabar itu kepala kenisah
beserta para imam besar sangat tjemas,
katanja: Apakah artinja itu?
25 Dan datang seorang lagi
memberitahukan: Orang-orang
jang telah kamu masukkan kedalam
pendjara, ada dalam kenisah dan sedang
mengadjar orang banjak.
26 Lalu kepala kenisah dan hambahambanja pergi mengambil mereka,
tetapi tanpa kekerasan, sebab takut
kalau-kalau mereka sendiri diradjam
oleh orang banjak.
27 Mereka membawa Rasul-rasul itu
kehadapan Sanhedrin. Imam agung
menanjai Rasul-rasul dan
28 berkata kepada mereka: Dengan
sangat keras kami telah melarang kamu
mengadjar lagi dengan Nama itu, namun
kamu memenuhi seluruh Jerusalem
dengan adjaranmu, bahkan kamu mau
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mempertanggung-djawabkan darah
Orang itu pada kami.
29 Lalu Petrus bersama para Rasul
itu mendjawab: Wadjiblah orang lebih
mentaati perintah Allah daripada
perintah manusia.
30 Tuhan para leluhur kita telah
membangkitkan dari antara orang mati
Jesus, jang telah kamu bunuh dan
gantungkan pada kaju.
31 Dengan tangan kananNja Allah telah
mengangkatNja, mendjadikanNja Radja
dan Penjelamat untuk menganugerahkan
tobat dan pengampunan dosa kepada
umat Israel.
32 Dan kami telah mendjadi saksi
segala kenjataan itu, jaitu kami bersama
dengan Roh Kudus, jang dianugerahkan
Allah kepada sekalian orang jang
mentaati kehendakNja.
33 Mendengar perkataan itu, sangat
marahlah Sanhedrin, sampai berniat
membunuh mereka.
34 Tetapi bangkitlah ditengah Sanhedrin
seorang parisi bernama Gamaliel. Dia
adalah pengadjar taurat jang paling
dihormati oleh sekalian orang, dan ia
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menjuruh bahwa Rasul-rasul keluar
sebentar.
35 Setelah itu ia berbitjara kepada
Sanhedrin: Hai orang-orang Israel,
hendaklah kamu berhati-hati dalam
bertindak terhadap orang-orang ini.
36 Sebelum masa ini telah muntjul
Teudas jang berkata bahwa ia seorang
jang istimewa, dan ia mendapat pengikut
kira-kira empat ratus orang. Tetapi ia
dibunuh dan semua orang jang pertjaja
kepadanja dibubarkan lalu hilang.
37 Kemudian dari itu, pada waktu
diadakan tjatjah djiwa, muntjullah
Judas orang Galilea itu dan menjeret
sedjumlah besar pengikut-pengikut,
tetapi diapun tewas dan semua
pengikutnja tertjerai-berai.
38 Sebab itu aku berkata kepadamu:
Djangan kamu tjampur tangan dalam
perkara orang-orang ini, dan biarkanlah
sadja mereka bertindak. Kalau gerakan
atau usaha itu berasal dari manusia,
tentu akan gagal,
39 tetapi kalau berasal dari Allah, tidak
sanggup kamu meniadakannja, bahkan
boleh djadi kamu dianggap menentang
Allah.

Kisah Para Rasul 5.40–6.3
40 Usul
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itu diterima oleh Sanhedrin, dan
Rasul-rasul itu disuruh masuk kembali.
Dan setelah didera, mereka dilarang
mengadjar lagi dengan Nama Jesus,
41 lalu dilepaskan. Mereka
meninggalkan Sanhedrin dengan
hati gembira, sebab telah dipandang
lajak menerima penghinaan karena
Nama Jesus.
42 Mereka bertekun mengadjar
sehari-hari dalam kenisah dan dalam
rumah-rumah orang, memaklumkan
Kabar gembira bahwa Jesuslah Mesias.
1 Pada masa djumlah murid telah
bertambah besar, orang-orang jang
berbahasa Junani mulai bersungut
terhadap orang-orang Ibrani, katanja
bahwa djanda-djanda mereka dilalaikan
dalam penjokongan sehari-hari.
2 Hal itu mendjadi alasan bagi Rasulrasul untuk mengumpulkan sekalian
murid dan mengatakan kepada mereka:
Kami rasa tak patut kami melalaikan
pemakluman Indjil oleh karena melajani
medja.
3 Hai saudara-saudara sekalian, pilihlah
dari antara kamu tudjuh orang jang
terkenal djudjur, penuh Roh Kudus dan
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kebidjaksanaan, supaja tugas itu kami
serahkan kepada mereka.
4 Kami akan mengabdikan diri kami
semata-mata kepada hal sembahjang
dan pemakluman Indjil.
5 Dan mereka jang dipilih, ialah
Stefanus, jang penuh kepertjajaan dan
Roh Kudus, dan lagi Pilipus, Prochorus,
Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus,
seorang Prosilit dari Antiochia.
6 Ketudjuh mereka itu dihadapkan
kepada Rasul-rasul; lalu Rasul-rasul
sambil berdoa meletakkan tangan diatas
mereka.
7 Indjil Allah makin hari makin
dimasjurkan, dan djumlah murid sangat
bertambah-tambah. Amat banjak djuga
imam-imam menjerah dan pertjaja.
8 Stefanus penuh Roh Kudus dan
kuasa mengadakan tanda-tanda dan
mukdjizat-mukdjizat besar diantara
orang banjak.
9 Sebab itu beberapa orang dari
sinagoga jang disebut sinagoga "orangorang jang dibebaskan", orang-orang
dari Sirene dan Aleksandria, Silisia dan
Asia, mulai berbantah dengan Stefanus.

Kisah Para Rasul 6.10–7.2
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mereka tidak sanggup tahan
melawan hikmat Roh Kudus jang
berbitjara dalam dia.
11 Lalu mereka membudjuk beberapa
orang untuk mengatakan: Kami telah
mendengar dia mengutjapkan kata-kata
hodjat terhadap Moses dan Allah.
12 Dan mereka mengasut rakjat, orang
tua-tua dan ahli-ahli taurat, sehingga
Stefanus disergap dan diseret kehadapan
Sanhedrin.
13 Disana orang memadjukan saksisaksi dusta untuk mengatakan: Orang ini
tak henti-hentinja menghinakan tempat
kudus dan taurat.
14 Pernah kami dengar dia berkata,
bahwa Jesus orang Nazaret itu, akan
membongkar tempat sutji ini dan
akan mengubahkan adat-istiadat jang
diturunkan kepada kita oleh Moses.
15 Dan semua anggota Sanhedrin
memandang kepadanja dan melihat
wadjahnja sebagai wadjah malaekat
tampaknja.
1 Bertanjalah imam agung
kepadanja: benarkah demikian?
2 Maka Stefanus mendjawab:
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Israel, saudarasaudara dan bapak-bapak sekalian,
dengarkanlah: Allah Jang Mahamulia
telah menjatakan DiriNja kepada bapa
kita Abraham, semasa ia berdiam di
Mesopotamia, dan sebelum ia berpindah
ke Charan, dan berpesan kepadanja:
Tinggalkanlah tanah air dan kaum
keluargamu dan pergilah ketanah jang
akan Kutundjukkan kepadamu.
4 Maka keluarlah ia dari tanah orang
Kaldea lalu bermukim di Charan. Dan
sesudah wafat ajahnja, ia disuruh Allah
berpindah dari Charan ketanah jang kini
kamu diami.
5 Dan ditanah ini, walaupun Allah tidak
memberikan kepadanja sesuatu milik,
bahkan tanah setapakpun tidak, namun
Ia berdjandji akan memberikan kepada
dia dan kepada kaum keturunannja,
meskipun ia tidak berputera.
6 Allah telah menjatakan pula
kepadanja, bahwa anak-anak tjutjunja
kemudian akan tinggal sebagai
penumpang dalam suatu negeri asing,
dan bahwa mereka akan diperbudakkan
dan dianiaja oleh orang-orang disitu,
sampai empatratus tahun lamanja.

Kisah Para Rasul 7.7–11
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Allah berfirman pula: Bangsa
jang akan memperbudakkan mereka
akan Kuhukumkan, dan sesudah itu
mereka akan keluar dari negeri itu dan
akan berbakti kepadaKu ditempat ini.
8 Lagipula diberikan Allah kepadanja
perdjandjian sunat. Kemudian Abraham
berputera Isaak, dan dia disunatkannja
pada hari jang kedelapan. Demikian
pula Isaak berbuat terhadap Jakub, dan
Jakub terhadap keduabelas bapa-bangsa
kita.
9 Dan karena iri-hati bapa-bapa-bangsa
kepada Josep, maka mereka mendjual
dia ketanah Mesir.
10 Tetapi Allah ada sertanja, telah
meluputkannja dari segala sengsara,
dan membuat dia dipandang bidjaksana
dan sangat disajangi oleh Farao, radja
Mesir itu. Dia telah melantiknja mendjadi
pengurus tanah Mesir dan seluruh isi
istananja.
11 Kemudian dari itu seluruh tanah Mesir
dan tanah Kanaan ditimpa bentjana
kelaparan, sampai terdjadi sengsara
jang hebat, dan bapa-bapa-bangsa kita
tidak mempunjai makanan lagi.
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setelah terdengar oleh Jakub,
bahwa di Mesir ada gandum, dikirimnja
bapa-bapa bangsa kita kesana untuk
pertama kalinja.
13 Dan pada kedua kalinja Josep
memperkenalkan diri kepada saudarasaudaranja,
14 djumlahnja kira-kira tudjuhpuluh
lima orang.
15 Dan Jakubpun turun ke Mesir,
kemudian wafat, dan djuga bapa-bapabangsa kita wafat.
16 Mereka dibawa ke Sichem dan
dimakamkan dalam makam, jang pernah
dibeli oleh Abraham dengan perak dari
putera-putera Hemor di Sichem.
17 Kian hari kian dekatlah djandji
itu ditepati, jang dengan sumpah
didjandjikan Allah kepada Abraham,
sedang kaum di Mesirpun bertambah,
18 sehingga djumlahnja mendjadi amat
besar. Demikianlah hingga pada masa
seorang radja lain memegang kuasa di
Mesir, jang tidak kenal akan Josep.
19 Dengan tipu muslihat dia merintangi
dan menganiaja para leluhur kita,
sampai mereka dipaksa membuang
baji-bajinja, supaja djangan hidup terus.
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masa itu Mosespun dilahirkan,
dan elok sekali parasnja. Selama tiga
bulan ia diasuh dalam rumah bapanja,
21 lalu iapun dibuang, tetapi dipungut
oleh puteri Farao jang mengasuhnja
sebagai puteranja sendiri.
22 Demikianlah Moses mendapat didikan
dalam segala matjam ilmu pengetahuan
bangsa Mesir, dan bidjaksana dalam
bitjara dan tindakannja.
23 Tatkala ia berumur empatpuluh
tahun, timbullah hasrat dalam hatinja
hendak memperbaiki nasib saudarasaudaranja kaum Israel itu.
24 Dan pada suatu hari dilihatnja
seorang dari antara mereka disiksakan,
maka pergilah ia membela dia, dan
membalas dendam dengan membunuh
orang Mesir itu.
25 Ia harap saudara-saudaranja
akan mengerti, bahwa Allah hendak
menjelamatkan mereka dengan
perantaraannja, tetapi mereka tidak
mengerti.
26 Pada hari berikutnja ia melihat
dua orang sedang berkelahi dan ia
tjoba memperdamaikan, katanja: Hai
orang-orang Israel, bukankah kamu
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bersaudara? Mengapa kamu saling
menjiksa?
27 Tetapi orang, jang sedang
menghantam temannja itu, menolak dia,
katanja:
28 Siapakah jang menentukan engkau
mendjadi pemimpin dan hakim atas
kami? Maukah engkau barangkali
membunuh aku seperti kemarin
kauperlakukan orang Mesir itu?
29 Setelah didengarnja perkataan itu,
Mosespun lari, mengungsi ketanah
Median. Disitu ia kemudian berputera
dua orang.
30 Dan empatpuluh tahun kemudian
kelihatan padanja dipadang gurun, dekat
gunung Sinai, seorang Malaekat didalam
pokok belukar jang sedang bernjala.
31 Moses amat heran akan penglihatan
itu, tetapi ketika ia mendekati untuk
menengok, kedengaranlah suara Allah
jang berfirman:
32 Akulah Tuhan leluhur kamu, Tuhan
Abraham, Isaak dan Jakub. Maka
gementarlah Moses karena takut dan tak
berani menengok lagi.
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Allah bersabda kepadanja:
Tanggalkanlah kasutmu, karena tanah
tempat engkau berdiri adalah kudus.
34 Sudah Kulihat sengsara kaumKu
di Mesir, dan keluh-kesah mereka
telah Kudengar, dan Aku turun
membebaskannja. Dan engkaulah jang
hendak Kuutus ke Mesir.
35 Dan Moses jang telah mereka
tolak dengan berkata: Siapakah jang
telah menentukan engkau mendjadi
pemimpin dan hakim atas kami, Moses
inilah disuruh Allah mendjadi pemimpin
dan penjelamat mereka, jaitu dengan
perantaraan Malaekat, jang kelihatan
kepadanja dalam belukar itu.
36 Dan dialah jang kemudian
menghantar mereka keluar, sambil
mengadakan mukdjizat-mukdjizat
dan tanda-tanda ditanah Mesir, di
Laut-Merah dan dipadang gurun sampai
empatpuluh tahun lamanja.
37 Dan Moses ini pula jang telah
berkata kepada kaum Israel: Allah akan
membangkitkan dari antara saudarasaudaramu seorang nabi sebagai aku
ini.

Kisah Para Rasul 7.38– 42
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Moses ini pula ditengah umat
dipadang gurun adalah perantara antara
Malaekat jang berbitjara kepadanja
digunung Sinai, dan para leluhur kita.
Dan diterimanja sabda penghidupan,
untuk disampaikan kepada kamu.
39 Akan tetapi nenek-mojang kita
tidak mau takluk kepadanja melainkan
menolaknja dan hati mereka berpaling
pula ketanah Mesir.
40 Karena mereka berkata kepada
Aaron: Buatkanlah kami dewa-dewa,
supaja mereka memimpin kami, karena
kami tidak tahu apa jang menimpa
Moses, jang telah mengeluarkan kami
dari Mesir.
41 Dan mereka mentjiptakan patung
anak lembu, lalu mempersembahkan
kurban-kurban kepada berhala itu, dan
dengan meriah mereka memudja buatan
tangannja.
42 Dan Allah berpaling dari mereka dan
menjerahkan mereka kepada pemudjaan
balatentera langit, seperti tersurat
dalam kitab nabi-nabi: Wahai kaum
Israel: adakah dipadang gurun, sampai
empatpuluh tahun lamanja itu, kamu
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persembahkan kepadaKu kurban-kurban
sembelihan dan bakaran?
43 Kamu telah mengarakkan kemah
Moloch dan bintang dewa Rompa;
kamu telah membuat patung-patung
untuk mendjadi pudjaanmu. Maka Aku
akan membawa kamu lebih djauh dari
Babylon.
44 Para nenek-mojang kita mempunjai
kemah tanda saksi dipadang gurun,
seperti telah dipesan oleh Allah dengan
firman kepada Moses, bahwa haruslah
dikerdjakan menurut tjontoh jang telah
dilihatnja.
45 Dan mereka telah menerima
kemah itu, lalu membawanja masuk
dibawah pimpinan Josue, kedalam tanah
jang direbutnja dari kaum kafir, jang
dihalaukan Allah didepan mata mereka.
Demikianlah halnja sampai pada zaman
David.
46 David berkenan pada Allah, dan
David minta diperkenankan untuk
membangun suatu tempat kediaman
bagi Tuhan Jakub.
47 Tetapi Salomonlah jang kemudian
membangunkan tempat kediaman bagi
Allah.
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Allah jang Mahatinggi
tidak mendiami rumah buatan tangan
manusia, sebagaimana nabi telah
bersabda:
49 Langit adalah singgasanaKu dan
bumi tumpuan kakiKu. Rumah matjam
apakah jang kamu bangunkan bagiKu?
Atau tempat manakah dapat mendjadi
tempat istirahat bagiKu? Demikianlah
firman Allah.
50 Bukankah tanganKulah jang
mentjiptakan segala itu?
51 Aduhai kamu jang tegar-hati dan
tak bersunat budi dan telingamu, kamu
selalu masih menantang Roh Kudus,
sama seperti nenek-mojangmu.
52 Nabi manakah jang tidak dihambati
oleh nenek-mojangmu? Mereka telah
membunuh nabi-nabi, jang bernubuat
tentang kedatangan Orang jang Besar,
jang telah kamu serahkan dan bunuh.
53 Kamu telah menerima buku taurat
dengan perantaraan Malaekat, namun
kamu tidak mentaati taurat itu.
54 Mendengar perkataan itu, mereka
sangat geram dan menggertakkan
geraham terhadapnja.
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Stefanus jang penuh Roh
Kudus itu menengadah kesurga dan
melihat kemuliaan Allah dan Jesus
berdiri disebelah kananNja.
56 Berkatalah Stefanus: Lihatlah, aku
melihat langit terbuka dan Putera
manusia berdiri disebelah kanan Allah.
57 Maka berteriak-teriaklah mereka
sambil menjumbat telinganja, dan
serempak mereka menjerbu dia.
58 Mereka menjeret dia keluar kota, lalu
meradjamnja.
59 Saksi-saksi meletakkan pakaian
mereka didepan kaki seorang pemuda
bernama Saul.
60 Dan sedang mereka meradjamnja, ia
berdoa, katanja: Tuhan Jesus, terimalah
rohku. Lalu ia berlutut dan berseru
dengan suara njaring: Tuhan, djanganlah
dosa ini Engkau tanggungkan kepada
mereka. Dan setelah berkata demikian,
ia meninggal.
1 Adapun Saul sepakat dalam
pembunuhan itu. Pada hari itu djuga
petjahlah penganiajaan jang hebat
terhadap umat di Jerusalem. Semua
orang, ketjuali Rasul-rasul, mengungsi
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bertebaran kepedusunan Judea dan
Samaria.
2 Beberapa orang saleh menguburkan
Stefanus dan sangat meratapinja.
3 Tetapi Saul dengan ganasnja
mengedjari umat dan memasuki rumah
mereka, rumah demi rumah, dan segala
orang, baik laki-laki maupun wanita,
diseretnja kedalam pendjara.
4 Mereka jang bertebaran itu pergi dari
dusun kedusun memaklumkan Indjil.
5 Demikianlah Pilipus turun kesuatu
kota Samaria dan mengadjar orang
tentang Mesias.
6 Orang banjak itu merasa terpikat oleh
pengadjaran Pilipus, dan mereka rukun
mendengarkan, serta menjaksikan
tanda-tanda jang dikerdjakannja.
7 Dari banjak orang jang kerasukan
setan, keluarlah roh-roh djahat dengan
suara keras. Banjak pula jang lumpuh
dan timpang disembuhkan.
8 Dan timbullah kegembiraan jang besar
dalam kota itu.
9 Sudah lama ada disitu seorang
tukang sihir, bernama Simon, jang
mengagumkan sekalian orang sebab ia
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mengatakan bahwa ia seorang jang luar
biasa.
10 Semua orang besar ketjil, pertjaja
padanja dan berkata: Itulah Kuasa Allah
jang disebut Jang-Agung.
11 Mereka terpikat padanja, sebab
sudah lama mereka terpesona oleh
segala perbuatan sihirnja.
12 Akan tetapi, sebab mereka sudah
pertjaja akan adjaran Pilipus tentang
Keradjaan Allah dan Nama Jesus Kristus,
merekapun dipermandikan, baik laki-laki
maupun wanita.
13 Dan Simonpun pertjaja dan setelah
dipermandikan ia mengikuti Pilipus.
Sangat kagum ia melihat mukdjizatmukdjizat dan tanda-tanda besar jang
dikerdjakan Pilipus didepan matanja.
14 Setelah terdengar oleh Rasul-rasul di
Jerusalem, bahwa orang-orang Samaria
pertjaja akan Indjil, mereka mengutus
Petrus dan Joanes kesitu.
15 Dan turunlah keduanja kesana, lalu
berdoa atas mereka, supaja mereka
menerima Roh Kudus.
16 Orang-orang disitu hanja
dipermandikan dalam Nama Tuhan
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Jesus, dan Roh Kudus belum turun
keatas seorangpun diantara mereka.
17 Kedua Rasul itu meletakkan
tangannja diatas mereka, dan
merekapun menerima Roh Kudus.
18 Tetapi setelah dilihat oleh Simon,
bahwa Rasul-rasul dengan meletakkan
tangan diatas orang memberikan mereka
Roh Kudus, ia menawarkan sedjumlah
uang kepada Rasul-rasul
19 katanja: Berikan akupun kuasa itu,
supaja bila aku meletakkan tangan
diatas orang mereka menerima Roh
Kudus.
20 Tetapi Petrus berkata kepadanja:
Moga-moga uangmu musnah bersama
engkau, karena sangkamu kurnia Allah
dapat dibeli dengan uang.
21 Dalam kuasa itu tak boleh engkau
punjai bagian ataupun hak, karena
hatimu tidak djudjur dalam pandangan
Allah.
22 Hendaklah engkau berbalik dari
kedjahatanmu itu dan berdoa kepada
Tuhan, supaja kalau boleh, niatmu jang
buruk itu diampuni olehNja.
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melihat engkau sebagai
penuh kepahitan dan terdjerat dalam
kedjahatan.
24 Djawab Simon: Doakanlah aku,
supaja djangan sampai aku ditimpa oleh
semua jang kaukatakan itu.
25 Dan setelah memberikan kesaksian
dan memaklumkan Indjil, kedua Rasul
itu kembali ke Jerusalem, dan sambil
berdjalan dari dusun kedusun, mereka
mengadjar orang Samaria tentang Kabar
gembira.
26 Kemudian dari itu berkatalah seorang
Malaekat kepada Pilipus: Tengah hari
pergilah mengikuti djalan jang turun dari
Jerusalem ke Gaza; djalan itu sepi.
27 Iapun berangkat. Djustru waktu
itu seorang Etiopia, jang baru-baru
melakukan ibadat di Jerusalem, ada
didjalan itu. Ia seorang sida-sida dan
pegawai tinggi dari Kandase, ratu
Etiopia, dan memegang djabatan
bendahari atas segala harta benda ratu
itu.
28 Ia sedang pulang, dan duduk diatas
keretanja sambil membatja Kitab Nabi
Isaias.
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Kudus berkata kepada Pilipus:
Pergilah kesamping kereta itu.
30 Pilipuspun pergi, lalu mendengar dia
sedang membatja Kitab Nabi Isaias.
Berkatalah ia kepadanja: Adakah tuan
mengerti apa jang tuan batja itu?
31 Djawabnja: Masakan aku dapat,
kalau tak ada orang memberi pimpinan
kepadaku? Lalu dipersilahkannja Pilipus
naik dan duduk disampingnja.
32 Dan inilah ajat-ajat Kitab Kudus jang
sedang dibatjanja: Bagaikan seekor
domba Ia dihantar untuk disembelih, Ia
tidak membuka mulutNja, laksana anakdomba jang bisu dimuka penggunting
bulunja:
33 Dalam kehinaan hukumanNja
dilangsungkan. Siapakah dapat
menjebutkan djumlah turunanNja?
Karena kehidupanNja dilenjapkan dari
muka bumi.
34 Bertanjalah sida-sida itu kepada
Pilipus: Siapakah jang dimaksudkan oleh
nabi? Dia sendirikah atau seorang lain?
35 Lalu Pilipus berbitjara, dan mulai
dengan ajat-ajat itu ia memaklumkan
kepadanja Kabar-gembira tentang Jesus.
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kemudian dalam melandjutkan
perdjalanan, sampailah mereka pada
suatu sumber air, dan berkatalah
sida-sida itu: Ada air disini; apakah
halangannja lagi aku dipermandikan?
37 (Djawab Pilipus: Djikalau engkau
pertjaja dengan segenap hatimu,
bolehlah. Dia berkata: Aku pertjaja:
Jesus Kristus adalah Putera Allah).
38 Lalu sida-sida itu menjuruh hentikan
kereta, dan kedua mereka, Pilipus
dan dia, turun keair, dan Pilipus
mempermandikan dia.
39 Dan sesudah dia naik dari air, Pilipus
dilenjapkan oleh Roh Tuhan, sida-sida itu
tidak melihatnja lagi, lalu meneruskan
perdjalanannja dengan sangat senang
hatinja.
40 Tetapi Pilipus kedapatan di Azot;
disana ia pergi memaklumkan Indjil
disegala kota sampai ia tiba di Sesarea.
1 Sementara itu Saul tidak
berhenti-henti menjemburkan
antjaman-antjaman dan pembunuhan
terhadap murid-murid Tuhan. Ia pergi
kepada imam-agung,
2 minta surat untuk sinagoga di
Damaskus, supaja kalau didapatinja
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penganut-penganut djalan itu, baik lakilaki maupun wanita, ia dapat membawa
mereka terbelenggu ke Jerusalem.
3 Tatkala ia dalam perdjalanan itu
mendekati kota Damaskus, tiba-tiba
suatu tjahaja terpantjar dari langit dan
meliputi dia.
4 Iapun rebah ketanah dan kedengaran
olehnja suara jang berkata kepadanja:
Saul, Saul, mengapa engkau menganiaja
Aku?
5 Ia mendjawab: Siapakah Engkau, ja
Tuan? Berkatalah suara itu pula: Aku ini
Jesus jang engkau aniaja.
6 Bangunlah dan masuk kekota; disana
akan dikatakan kepadamu apa jang
harus engkau perbuat.
7 Teman-teman seperdjalanannja
tertjengang, sebab mereka mendengar
suara itu tetapi tak melihat seorangpun.
8 Lalu Saul bangun dari tanah, tetapi
meskipun matanja terbuka ia tidak dapat
melihat apa-apa. Iapun dibimbing orang
masuk ke Damaskus.
9 Disitu ia tinggal tiga hari lamanja
dengan tidak dapat melihat dan tidak
makan-minum.

Kisah Para Rasul 9.10– 15
10 Di

49

Damaskus ada seorang murid
bernama Ananias. Berkatalah Tuhan
kepadanja dalam suatu penglihatan:
Ananias! Ia mendjawab: Aku ada disini
ja Tuhan.
11 Lalu berpesanlah Tuhan kepadanja:
Bangunlah, dan pergi kedjalan jang
disebut Djalan-Lurus; tanjalah dalam
rumah Judas tentang seorang jang
bernama Saul dari Tarsus. Dia sekarang
sedang berdoa.
12 Dalam penglihatan sudah dilihatnja
seorang bernama Ananias masuk
mendapatkannja dan meletakkan tangan
diatasnja, supaja ia melihat pula.
13 Tetapi Ananias mendjawab: Tuhan,
sudah banjak kudengar tentang orang
itu, betapa djahatnja terhadap para
orang-kudusMu di Jerusalem.
14 Dan disini ia mempunjai surat-surat
kuasa dari para imam besar, untuk
merantaikan sekalian orang jang
menjebut NamaMu.
15 Akan tetapi Tuhan bersabda
kepadanja: Pergilah, karena orang itu
adalah alat pilihanKu untuk membawa
NamaKu kedepan kaum kafir, kepada
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radja-radja dan kepada sekalian putera
Israel.
16 Bahkan Aku sendiri akan
menundjukkan kepadanja, betapa
banjak penderitaan jang akan harus
ditahannja karena NamaKu.
17 Lalu pergilah Ananias dan masuk
kerumah itu. Ia meletakkan tangannja
diatas kepala Saul dan berkata
kepadanja: Hai Saul, saudaraku: Tuhan,
jaitu Jesus jang telah menampakkan
Dirinja kepadamu ditengah djalan,
menjuruh aku datang kepadamu, supaja
engkau melihat kembali dan dipenuhi
dengan Roh Kudus.
18 Maka segera, seolah-olah ada
sisik djatuh dari matanja, terpulihlah
penglihatannja. Lalu ia bangkit dan
dipermandikan.
19 Sesudah itu ia mulai makan, sehingga
badannja mendjadi kuat pula, dan ia
tinggal beberapa lama bersama-sama
dengan murid-murid di Damaskus.
20 Kemudian dengan tidak takut ia
masuk kesinagoga dan memaklumkan
bahwa Jesus adalah Putera Allah.
21 Maka sangat heranlah orang-orang
jang mendengarkan, katanja: Bukankah
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dia inilah jang di Jerusalem berichtiar
membasmi sekalian orang jang menjebut
Nama itu? Bukankah dia datang kemari
untuk membawa segala orang jang
demikian kehadapan para imam?
22 Tetapi Saul kian hari kian
bersemangat dan mentjemaskan
hati orang-orang Jahudi penghuni
Damaskus dengan membuktikan bahwa
Jesus itu Mesias.
23 Kemudian orang Jahudi bermupakat
hendak membunuhnja,
24 tetapi maksud itu kedengaran oleh
Saul. Bahkan siang malam mereka
mengawali pintu-pintu kota, supaja
dapat ia dibunuhnja.
25 Tetapi pada suatu malam ia diambil
oleh murid-murid dan diturunkan
dari atas tembok kota dalam sebuah
kerandjang.
26 Setiba di Jerusalem ditjarinja
perhubungan dengan murid-murid,
tetapi mereka semua takut kepadanja
dan tidak pertjaja bahwa diapun murid.
27 Ia diterima oleh Barnabas, lalu
dihantarnja kepada Rasul-rasul,
dan ditjeritakannja kepada mereka,
bagaimana ditengah djalan Tuhan
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menampakkan Diri dan berbitjara
kepada Saul, bagaimana ia telah
mengadjar dengan berani di Damaskus,
memasjhurkan Nama Jesus.
28 Sedjak itu ia hidup bergaul dengan
mereka di Jerusalem, dan dengan berani
memasjhurkan Nama Tuhan.
29 Ia berdebat djuga dengan orangorang Jahudi dari daerah-daerah Junani,
tetapi mereka berichtiar membunuhnja.
30 Setelah hal itu diketahui oleh
saudara-saudara, mereka membawa dia
ke Sesarea dan menjuruh dia pergi ke
Tarsus.
31 Dan kini umat menikmati
ketenteraman diseluruh daerah
Judea, Galilea dan Samaria, dan makin
diperteguhkan dalam keseganan kepada
Allah serta berkembang luas dengan
bantuan Roh Kudus.
32 Tatkala Petrus pergi keliling
kemana-mana, ia mengundjungi djuga
orang-orang kudus jang berdiam di Lida.
33 Disitu ia bertemu dengan seorang
jang bernama Eneas, jang berbaring
karena sakit lumpuh sudah delapan
tahun lamanja.
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Petrus kepadanja:
Hai Eneas, Jesus Kristus hendak
menjembuhkan engkau: bangunlah,
dan aturkanlah tempat tidurmu. Maka
dengan segera iapun bangun.
35 Dan semua penduduk Lida dan jang
tinggal didataran Saron melihat dia, lalu
mereka semua bertobat dan pertjaja
akan Tuhan.
36 Diantara murid-murid di Jope ada
seorang wanita bernama Tabita, artinja
Dorkas. Banjak sekali ia berbuat baik
dan memberi sedekah.
37 Pada waktu itu ia djatuh sakit dan
meninggal. Setelah dimandikan, ia
dibaringkan orang dalam ruangan atas.
38 Adapun Jope tidak seberapa djauh
dari Lida, maka setelah terdengar oleh
murid-murid bahwa Petrus ada di Lida,
mereka mengirim dua orang untuk minta
kepadanja: Hendaklah engkau segera
datang kepada kami; djangan tunda.
39 Dan Petruspun berangkat segera
bersama mereka. Sesampai disitu,
ia dibawa orang keruangan atas itu.
Disitu ia dikelilingi oleh segala djanda,
jang menangis sambil menundjukkan
kepadanja badju-badju dan mantol-
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mantol jang dikerdjakan Dorkas waktu
ia masih hidup ditengah-tengah mereka.
40 Petrus menjuruh semua orang keluar,
lalu ia berlutut dan berdoa. Setelah itu
ia berpaling kepada majat dan berkata:
Hai, Tabita bangunlah. Dan segera ia
membuka matanja, dan serta melihat
Petrus iapun bangun dan duduk.
41 Lalu Petrus memegang tangannja
dan menolong dia berdiri. Setelah itu
dipanggilnja sekalian orang kudus dan
djanda-djanda itu supaja masuk, dan
dihantarkannja wanita itu hidup kedepan
mereka.
42 Dan peristiwa itu disiarkan keseluruh
Jope sehingga banjak orang mulai
pertjaja akan Tuhan.
43 Beberapa hari lamanja Petrus tinggal
di Jope dan menumpang dalam rumah
seorang tukang samak bernama Simon.
1 Pada masa itu berdiam di
Sesarea seorang bernama
Kornelius, dan dia adalah kepala
pasukan seratus-orang jang disebut
pasukan Italia.
2 Ia beserta isi rumahnja beribadat dan
menjegani Allah. Ia memberi banjak
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sedekah kepada anggota-anggota umat
dan selalu berdoa menghormati Allah.
3 Pada suatu hari kira-kira djam
kesembilan, tampak djelas olehnja dalam
suatu penglihatan seorang Malaekat
Allah, jang masuk mendapatkannja dan
menjapa dia, katanja: Hai Kornelius.
4 Dan Kornelius menatap dia dengan
sangat kedjutnja dan berkata: Ada apa
Tuan? Djawab Malaekat itu: Doa-doa dan
sedekah-sedekahmu telah naik kehadirat
Allah dan Allah ingat akan dikau.
5 Kirimlah sekarang beberapa orang
ke Jope untuk mendjemput seorang
bernama Simon bergelar Petrus,
6 jang sedang menumpang dalam
rumah seorang tukang samak, namanja
Simon; rumahnja itu terletak ditepi laut.
7 Setelah lenjaplah Malaekat jang
telah berbitjara kepadanja itu, maka
dipanggilnja dua orang pelajan beserta
seorang pradjurit jang saleh dan jang
sangat setia kepadanja.
8 Sesudah diterangkannja segala hal
kepada mereka, disuruhnja mereka ke
Jope.
9 Pada hari berikutnja, sedang mereka
masih ditengah djalan dan mendekati
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kota, Petrus naik keatas atap rumah
hendak berdoa. Ketika itu kira-kira pukul
keenam.
10 Kemudian ia merasa lapar dan ingin
makan. Tetapi sementara makanan
disediakan orang, tiba-tiba ia mengalami
suatu penglihatan gaib,
11 dan melihat langit terbuka dan suatu
tempat berupa kain jang sangat besar
dan bergantung pada keempat sudutnja,
sedang turun kebumi.
12 Dalam kain itu tampak olehnja
segala djenis binatang berkaki empat,
binatang mendjalar diatas tanah dan
burung-burung dari udara.
13 Dan ada suara berkata kepadanja:
Hai Petrus, sembelihlah dan makan.
14 Petrus mendjawab: Djangan Tuhan;
belum pernah aku makan suatu jang
haram dan nadjis.
15 Tetapi untuk kedua kalinja
kedengaran suara itu, sabdanja: Apa
jang disutjikan oleh Allah djangan
kausebut nadjis.
16 Dan peristiwa itu berulang sampai
tiga kali, lalu segera terangkat pulalah
benda itu kelangit.
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Petrus masih termenung
dan berpikir-pikir apakah maksud
penglihatan itu, maka pesuruh-pesuruh
Kornelius, jang telah bertanja- tanja
akan rumah Simon itu, sampailah
dimuka pintu.
18 Mereka itu memanggil dan bertanja,
entah Simon jang bergelar Petrus
menumpang dalam rumah itu.
19 Dan tengah Simon masih tepekur
tentang penglihatan itu, bersabdalah
Roh kepadanja: Ada dua orang mentjari
engkau.
20 Bangunlah dan turun, lalu pergi
bersama mereka itu dengan tidak
chawatir, karena Akulah jang telah
menjuruh mereka kesini.
21 Lalu turunlah Petrus dan berkata
kepada mereka: Akulah dia jang kamu
tjahari; apakah maksud kedatanganmu?
22 Djawab mereka: Kornelius, kepala
pasukan seratus orang, seorang jang
beribadat dan menjegani Allah, serta
sangat dihormati seluruh kaum, telah
diberi pesan dari Allah oleh seorang
Malaekat sutji, untuk minta tuan datang
kerumahnja, dan mendengarkan apa
jang tuan akan suruh kepadanja.
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Petrus mengadjak mereka
masuk dan ia mendjamu mereka.
Pada hari berikutnja Petrus berangkat
bersama mereka dan beberapa saudara
dari Jope menemaninja.
24 Dua hari kemudian sampailah mereka
di Sesarea. Kornelius sedang menunggu
mereka dan telah dikumpulkannja
sekalian kaum keluarga dan karibnja.
25 Ketika Petrus hendak masuk,
Kornelius keluar menjambutnja. Ia
sudjud didepan kaki Petrus dan sangat
memberi hormat kepadanja.
26 Tetapi Petrus menegakkan dia dan
berkata kepadanja: Bangunlah, akupun
hanja manusia sadja.
27 Dan sambil bertjakap-tjakap dengan
dia, Petruspun masuk dan tampak
kepadanja banjak orang ada berkumpul
disitu.
28 Berkatalah ia kepada mereka: Kamu
tahu, betapa kerasnja larangan bagi
orang Jahudi, tidak boleh bergaul dengan
orang-orang bangsa asing atau masuk
kedalam rumah mereka. Tetapi Allah
telah menundjukkan kepadaku, bahwa
tak seorangpun jang boleh disebut
bernoda atau nadjis.
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itu ketika dipanggil akupun
tidak berkeberatan datang kesini.
Sekarang aku ingin mengetahui apa
sebabnja tuan memanggil aku.
30 Berkatalah Kornelius: Tepat tiga
hari berselang, ketika aku sedang
bersembahjang dalam rumahku,
kira-kira pukul kesembilan, tiba-tiba
berdirilah seorang laki-laki didepan
mataku; pakaiannja berkilau-kilauan.
31 Ia berkata kepadaku: Hai Kornelius,
doamu sudah dikabulkan, dan sedekahsedekahmu ada dalam ingatan Allah.
32 Oleh sebab itu kirimlah beberapa
orang ke Jope untuk mendjemput Simon
jang bergelar Petrus; ia menumpang
dalam rumah tukang samak, bernama
Simon, ditepi laut.
33 Maka segeralah kusuruh orang-orang
mendjemput tuan, dan bagus bahwa
tuan telah datang. Sekarang kami
sekalian ada berkumpul disini dihadapan
Allah untuk mendengarkan apa jang
dipesan Allah kepadamu.
34 Lalu Petrus mulai berbitjara serta
berkata: Sesungguhnja kini aku telah
mengerti, bahwa Allah tidak memandang
bangsa,
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berkenan kepada siapa
sadja jang menjegani Allah dan jang
sutji hidupnja, dari bangsa manapun
djuga
36 Allah telah menjampaikan sabdaNja
kepada putera-putera Israel, dengan
pemakluman kabar perdamaian oleh
Jesus Kristus, Tuhan bagi sekalian
manusia.
37 Kamu mengetahui kedjadiankedjadian jang telah berlaku diseluruh
tanah Jahudi, mulai di Galilea sedjak
permandian jang dimaklumkan Joanes:
38 ialah tentang Jesus dari Nazaret,
bagaimana Ia diurapi dengan Roh Kudus
dan kuasa, lalu berdjalan berkeliling
sambil berbuat baik dan menjembuhkan
semua orang jang kerasukan setan,
sebab Allah ada sertaNja.
39 Dan kamilah telah menjaksikan
segala jang dilaksanakanNja ditanah
Jahudi dan di Jerusalem. Ia dibunuh
orang dan digantung pada kaju.
40 Tetapi Ia telah dibangkitkan oleh
Allah pada hari jang ketiga, lalu
diperkenankan menampakkan Diri,
41 bukan kepada semua orang,
melainkan kepada saksi-saksi jang
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terpilih oleh Allah terlebih dahulu,
jaitu kepada kami, jang sesudah
kebangkitanNja telah makan dan minum
bersama Dia.
42 Dan Ia telah memberikan amanatNja
kepada kami, supaja kami pergi
mengadjar seluruh kaum, dan
memberikan kesaksian, bahwa Ialah
jang ditentukan Allah untuk mendjadi
hakim atas semua orang jang hidup dan
jang mati.
43 Dan segala nabi telah memberikan
kesaksian akan Dia, bahwa setiap
orang jang pertjaja akan Dia mendapat
pengampunan dosa dalam NamaNja.
44 Dan ketika Petrus masih berbitjara
demikian, tiba-tiba Roh Kudus turun
keatas semua orang jang sedang
mendengarkan uraian Petrus itu.
45 Segala orang beriman dari golongan
bersunat itu tertjengang karena heran,
jaitu pengikut-pengikut Petrus, karena
mereka melihat kurnia Roh Kudus
ditjurahkan keatas orang-orang kafir
djuga.
46 Mereka mendengar orang-orang
itu berbitjara dalam pelbagai bahasa
mempermuliakan Allah.
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Petrus berkata: Bolehkah
kami mentjegah mereka ini menerima
permandian, sedangkan mereka telah
menerima Roh Kudus sama seperti kita?
48 Maka disuruhnja permandikan
mereka dalam Nama Jesus Kristus. Lalu
mereka meminta kepada Petrus, supaja
ia tinggal beberapa hari lagi bersama
mereka.
1 Para Rasul dan saudara-saudara
jang berada di Judea mendengar,
bahwa orang-orang kafirpun telah
menerima sabda Allah.
2 Tetapi tatkala Petrus tiba di Jerusalem,
ia digusari oleh orang-orang dari
golongan bersunat.
3 Kata mereka: Engkau telah masuk
kerumah orang-orang takbersunat dan
makan bersama mereka.
4 Lalu mulailah Petrus menerangkan
segala kedjadian satu demi satu,
katanja:
5 sewaktu aku berada dikota Jope dan
sedang berdoa, aku tiba-tiba diliputi
suatu kegaiban, dan tampak padaku
suatu penglihatan, sebagai berikut: Ada
kulihat suatu tempat berupa kain besar
jang terikat dengan tali pada keempat
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sudutnja turun dari langit, dan diulurkan
sampai didepanku.
6 Aku mendjenguk dan menjelidikinja,
dan aku melihat segala djenis binatang,
jang berkaki empat ditanah, jang liar
dan jang mendjalar dan segala djenis
unggas udara.
7 Dan aku mendengar suatu suara
berkata: Hai Petrus, bangunlah, sembelih
dan makanlah.
8 Tetapi aku berkata: Djangan Tuhan,
belum pernah sesuatu jang nadjis atau
taksutji masuk kedalam mulutku.
9 Lalu pada kedua kalinja kedengaran
suara dari surga itu, sabdanja: Apa jang
diberikan Allah djangan disebut nadjis.
10 Dan peristiwa itu berulang sampai
tiga kali, dan sesudah itu tempat itu
ditarik kelangit kembali.
11 Pada saat itu berdirilah didepan
rumah, tempat aku menumpang, tiga
orang jang dikirim dari Sesarea.
12 Dan aku disuruh oleh Roh pergi
bersama mereka, dengan tidak
membedakan bangsa. Keenam saudara
jang hadir ini turut serta. Kami masuk
kedalam rumah orang itu,
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dia mentjeriterakan kepada
kami, bagaimana telah kelihatan padanja
dalam rumahnja seorang Malaekat, jang
berkata kepadanja: Kirimlah seorang
ke Jope untuk mendjemput Simon jang
bergelar Petrus.
14 Ia akan berbitjara kepadamu, dan
pembitjaraannja akan mendatangkan
selamat bagimu dan bagi seluruh isi
rumahmu.
15 Dan baru sadja aku mulai berbitjara,
Roh Kudus turun keatas mereka, sama
seperti dahulu keatas kita.
16 Dan teringatlah aku akan sabda
Tuhan: Joanes mempermandikan dengan
air, tetapi kamu akan dipermandikan
dengan Roh Kudus.
17 Djadi, kalau Allah telah memberikan
kepada mereka kurniaNja sama seperti
kepada kita, oleh karena kepertjajaan
akan Jesus Kristus, bagaimanakah boleh
aku berani menghalangi Allah?
18 Mendengar itu, maka tenanglah hati
mereka, dan mereka mempermuliakan
Allah, katanja: Sudah njata, bahwa
Allah telah mengurniakan tobat jang
menghidupkan kepada orang-orang kafir
djuga.
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saudara jang tersebar
karena dikedjar berhubungan dengan
peristiwa Stefanus, sudah pergi ke
Fenisia, Siprus dan Antiochia dan
memaklumkan Indjil, namun melulu
kepada orang bangsa Jahudi, tetapi tidak
kepada bangsa lain.
20 Tetapi ada diantara mereka beberapa
orang berasal dari Siprus dan Sirene
jang datang ke Antiochia dan berbitjara
djuga kepada orang-orang Junani,
memaklumkan Kabar gembira dari Tuhan
Jesus.
21 Dan tangan Tuhan ada serta mereka,
sehingga sedjumlah besar dari orang
Junani pertjaja dan bertobat kepada
Tuhan.
22 Kabar akan hal itu sampailah
ketelinga umat di Jerusalem, lalu mereka
mengutus Barnabas ke Antiochia.
23 Setelah tiba disitu, dan serta melihat
rahmat Allah itu, iapun bergembira dan
mengadjak orang-orang itu, supaja
mereka dengan teguh hati tetap setia
kepada Tuhan.
24 Sebab Barnabas luhur hati dan penuh
Roh Kudus dan kepertjajaan, maka
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besarlah djumlahnja orang jang pertjaja
akan Tuhan.
25 Lalu Barnabas pergi mentjari Saul ke
Tarsus, dan setelah bertemu, dibawanja
serta ke Antiochia.
26 Genap satu tahun mereka tinggal
ditengah umat disitu, sambil mengadjar
banjak orang. Mulai di Antiochia
murid-murid disebut "Christianoi".
27 Pada masa itu beberapa nabi dari
Jerusalem datang ke Antiochia,
28 dan seorang diantara mereka,
bernama Agabus, memaklumkan atas
dorongan Roh Kudus, bahwa tak lama
lagi seluruh dunia akan ditimpa bentjana
kelaparan jang amat hebat. Itu terdjadi
pada masa pemerintahan Klaudius.
29 Lalu sekalian murid bermupakat
hendak sekedar kemampuan masingmasing mengirim sokongan bagi
saudara-saudara jang tinggal di Judea.
30 Itu dilaksanakannja, lalu sokongan
itu disampaikan kepada orang tua-tua
dengan perantaraan Barnabas dan Saul.
1 Kira-kira dimasa itu Herodes
mulai bertindak terhadap
beberapa anggota umat dan menjiksakan
mereka itu.
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saudara Joanes, dibunuhnja
dengan pedang.
3 Melihat bahwa hal itu menjenangkan
orang Jahudi, Herodes bertindak
terus dan menjuruh tangkap Petrus
djuga. Itu terdjadi pada hari-hari
makan-roti-takberagi.
4 Lalu setelah tertangkap, Petrus
dimasukkan kedalam pendjara, dan
diserahkan kepada empat regu
pengawal, tiap-tiap regu terdiri dari
empat orang. Herodes bermaksud habis
Paska menghadapkannja kepada sidang
rakjat.
5 Tetapi ketika Petrus sedang dikawali
demikian dalam pendjara, umat tak
berhenti mendoakannja.
6 Pada malam mendjelang hari ia
hendak dihadapkan oleh Herodes, ia
sedang tidur diantara dua pradjurit. Ia
terbelenggu dengan dua rantai, dan
didepan pintu ada pendjaga-pendjaga
jang mengawali pendjara.
7 Tetapi tiba-tiba berdirilah dalam
pendjara seorang Malaekat Tuhan, dan
suatu tjahaja menjinari seluruh ruang.
Malaekat itu menjentuh sisi Petrus
hendak mendjagakannja,
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berkata: Bangunlah segera. Dan
ketika itu rantai-rantaipun djatuh dari
tangannja. Berkatalah Malaekat itu pula:
Ikatlah pinggangmu dan pakai kasutmu.
Dan dilakukannja. Kata Malaekat lagi:
Kenakanlah mantolmu dan ikutilah aku.
9 Maka iapun keluar mengikuti dia
dengan tak sadar akan hal-hal jang
dilakukan Malaekat itu; sangkanja
mendapat suatu penglihatan.
10 Mereka berdjalan melalui kawal jang
pertama dan jang kedua, dan sesampai
pada pintu besi jang menudju kekota,
terbukalah pintu itu dengan sendirinja.
Setelah keluar, mereka berdjalan melalui
suatu lorong dan tiba-tiba Malaekat itu
lenjap dari padanja.
11 Lalu sadarlah Petrus akan dirinja dan
berkata: Sekarang aku tahu dengan
pasti, bahwa sungguh-sungguh Allah
telah mengutus MalaekatNja, untuk
menjelamatkan aku dari tangan Herodes
dan dari segala harapan orang Jahudi.
12 Dan setelah sadar betul ia pergi
kerumah Maria, ibu Joanes jang disebut
Markus, tempat banjak orang ada
berkumpul untuk berdoa.
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diketuknja pintu gerbang
datanglah seorang pelajan wanita
namanja Rode, hendak mendengarkan
siapa datang.
14 Dan setelah terkenal olehnja suara
Petrus, tak dibukanja pintu karena
girangnja, melainkan lari keruang dalam
memberitahukan bahwa Petrus berdiri
didepan pintu gerbang.
15 Kata mereka kepadanja: Engkau gila.
Tetapi dengan tegas ia berkata bahwa
sungguh-sungguh benar. Kata mereka
pula: Itu Malaekatnja.
16 Tetapi sebab Petrus mengetuk terus
menerus, merekapun membuka pintu
dan serta melihat bahwa benar-benar
dia, maka mereka tertegun karena
heran.
17 Tetapi Petrus memberi isjarat
dengan tangannja, supaja mereka diam,
lalu ia mentjeriterakan, bagaimana
Tuhan mengeluarkannja dari pendjara.
Dikatakannja pula: Beritakanlah hal ini
kepada Jakobus dan sekalian saudara.
Setelah itu ia keluar kembali dan pergi
kesuatu tempat jang lain.
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ketika hari mulai siang, sangat
gelisahlah pengawal-pengawal, entah
bagaimana hal Petrus itu.
19 Herodes menjuruh tjari dia, tetapi
sebab tak bertemu, diperiksanja
pengawal-pengawal, lalu disuruhnja
bunuh mereka. Sesudah kedjadian itu
Herodes meninggalkan Judea dan pergi
ke Sesarea, lalu menetap disitu.
20 Ia sangat menaruh dendam
terhadap orang Tirus dan Sidon.
Mereka berunding, lalu menghadap
dia, sebab mereka sudah berhasil
mempersahabati Blastus, pegawai istana
radja. Mereka hendak memohon damai,
sebab negerinja terpaksa memperoleh
bahan-bahan penghidupannja dari
wilajah radja.
21 Pada hari jang ditentukan, Herodes
memakai pakaian kebesarannja dan
sedang bersemajam diatas tachtanja
berpidatolah ia kepada mereka.
22 Dan seluruh rakjat bersorak-sorak,
katanja: Itu sabda dewa, bukannja
perkataan manusia.
23 Tetapi pada saat itu djuga ia dihantam
oleh Malaekat, sebab ia tidak memberi
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hormat kepada Allah, lalu mati dimakan
tjatjing.
24 Tetapi sabda Tuhan semakin
berkembang dan meluas kemana-mana.
25 Sementara itu, sehabis menunaikan
tugas, Barnabas dan Saul kembali dari
Jerusalem, dan Joanes jang disebut
Markus dibawanja serta.
1 Dalam umat di Antiochia pada
masa itu bekerdja beberapa nabi
dan pengadjar Indjil, jaitu Barnabas,
Simeon jang disebut Niger, Lusius dari
Sirene, Manaan, teman sebaja tetrarka
Herodes, dan Saul.
2 Pada suatu hari, ketika mereka sedang
melakukan upatjara kebaktian kepada
Tuhan serta berpuasa, berkatalah Roh
Kudus: Sendirikanlah Barnabas dan
Saul untuk tugas jang telah Kutentukan
baginja.
3 Lalu setelah berdoa dan berpuasa,
mereka meletakkan tangan keatas
keduanja dan menjuruh mereka pergi.
4 Dan berangkatlah mereka atas
suruhan Roh Kudus, dan pergi ke
Seleusia, lalu dari sana berlajar ke
Siprus.

13
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di Salamis, mereka mulai
memaklumkan Sabda Allah dalam segala
sinagoga orang Jahudi. Joanespun ikut
serta sebagai pembantu.
6 Dan setelah mendjeladjah seluruh
pulau itu hingga ke Pafos, mereka
bertemu dengan seorang Jahudi
bernama Barjesus, tukang sihir dan nabi
palsu.
7 Dia tinggal bersama dengan prokonsul
Sergius Paulus, seorang bidjaksana.
Prokonsul itu mengundang Barnabas dan
Saul, sebab ingin mendengarkan Indjil.
8 Tetapi Elimas -- demikian terdjemahan
Barjesus, -- tukang sihir itu, membantahi
mereka, hendak mentjegah prokonsul
itu pertjaja.
9 Saul -- jang djuga disebut Paulus -penuh Roh Kudus, menatap dia dan
berkata:
10 Aduhai engkau jang penuh tipu-daja
dan kedjahatan, anak setan dan musuh
segala kebenaran: tak maukah engkau
berhenti membelokkan djalan Tuhan
jang lurus?
11 Lihatlah, tangan Tuhan ada terentang
atasmu; engkau mendjadi buta dan
beberapa hari lamanja engkau tidak

Kisah Para Rasul 13.12 –16

73

melihat tjahaja matahari. Dan pada
saat itu djuga ia diliputi kegelapan, dan
sambil meraba-raba ia mentjari seorang
untuk membimbingnja.
12 Tetapi serta melihat kedjadian itu
prokonsul itupun pertjaja dan sangat
terharu oleh adjaran Tuhan.
13 Kemudian Paulus bersama temantemannja berangkat dari Pafos dan
berlajar ke Perge dalam wilajah Pamfilia.
Disitu Joanes meninggalkan mereka dan
pulang ke Jerusalem,
14 sedang mereka meneruskan
perdjalanan, dan tiba di Antiochia dalam
wilajah Pisidia. Pada hari Sabat mereka
masuk sinagoga dan duduk.
15 Setelah selesai batjaan dari taurat
dan kitab nabi-nabi, kepala sinagoga
menjuruh orang memberitahukan
kepada mereka: Saudara-saudara,
djika ada kiranja perkataanmu untuk
mengadjar orang-orang ini, hendaklah
kamu bitjara.
16 Lalu Paulus berdiri, dan ia memberi
isjarat dengan tangannja supaja orang
diam, lalu ia berkata: Hai orangorang Israel, dan kamu sekalian jang
menjegani Allah, dengarkanlah:
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Tuhan kaum Israel, telah
memilih para leluhur kita dan
membesarkan kaum kita dalam
perasingan di Mesir. Kemudian Ia
mengeluarkan mereka dari sana dengan
tangan jang kuat, dan
18 selama empatpuluh tahun Ia
memelihara mereka dalam gurun pasir
dengan kasih-sajangNja.
19 Dan sesudah Allah melenjapkan
tudjuh bangsa dari tanah Kanaan, tanah
ini dikurniakanNja kepada mereka untuk
mendjadi warisan mereka sampai hampir
empatratus limapuluh tahun lamanja.
20 Sesudah itu Ia memberikan mereka
para hakim, sampai pada zaman nabi
Samuel.
21 Kemudian mereka minta seorang
radja, lalu diberikan kepadanja Saul,
putera Kis dari suku-bangsa Benjamin,
sampai empatpuluh tahun lamanja.
22 Dan setelah ia dipetjat oleh Allah,
Allah membangkitkan David mendjadi
radja. Tentang beliau sudah lebih
dahulu diberikan pernjataan oleh Allah,
sabdanja: Aku telah menemui David,
putera Jese; dialah jang sesuai dengan
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hatiKu dan akan memenuhi segala
kehendakKu.
23 Dan menurut djandjiNja, Allah
telah membangkitkan Jesus dari kaum
keturunan David, untuk mendjadi
penjelamat kaum Israel.
24 Sebelum Ia muntjul, Joanes
memaklumkan permandian tobat kepada
seluruh kaum Israel.
25 Dan dalam melaksanakan tugasnja
Joanes telah berkata: Aku ini bukan
Dia jang kamu sangkakan. Tetapi
sesudah aku, akan muntjul Dia,
jang tali kasutNjapun tak lajak aku
menanggalkannja.
26 Hai saudara-saudara, putera-putera
Abraham, dan kamu sekalian jang segan
akan Allah: Bagi kita telah dikirimkan
kabar penjelamatan itu.
27 Memang orang Jerusalem dan para
pembesarnja tidak sampai mengenal
Dia, dan dengan keputusannja telah
menggenapi nubuat-nubuat para nabi
jang dibatjakan pada tiap Sabat.
28 Dan meskipun mereka tidak
mendapat apa-apa jang berpatutan
dengan hukuman mati, namun mereka
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telah menuntut dari Pilatus supaja dia
membunuhNja.
29 Dan sesudah mereka menggenapi
segala jang tersurat tentang Dia,
mereka menurunkanNja dari kaju dan
memakamkanNja.
30 Akan tetapi Allah telah
membangkitkanNja dari antara
orang mati, dan banjak hari lamanja
Ia telah menampakkan Diri kepada
mereka,
31 jang naik bersama dengan Dia dari
Galilea ke Jerusalem dan kini mendjadi
saksi-saksi bagiNja pada kamu sekalian,
32 Dan kami ini, kamipun memaklumkan
kabar gembira itu kepadamu. ialah:
bahwa Allah telah menepati djandji
kepada leluhur kita
33 bagi kita, keturunan mereka, dengan
membangkitkan Jesus, sebagaimana
tersurat dalam mazmur kedua:
Engkaulah PuteraKu, pada hari ini Aku
memperanakkan Dikau.
34 Dan bahwa Ia dibangkitkan Allah dari
antara orang mati dan takkan mengalami
kehantjuran pula, itupun dinjatakan
oleh Allah sebagai berikut: Aku akan
menepati padaMu djandji-djandji jang
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kudus dan patut dipertjaja, jang telah
Kuberikan kepada David.
35 Dan karena itu Ia bersabda disuatu
tempat jang lain: Orang-KudusMu takkan
Kaubiarkan mengalami kehantjuran.
36 Tetapi sesudah David melaksanakan
rentjana-rentjana Allah semasa hidupnja
iapun wafat, lalu dimakamkan disamping
leluhurnja, dan ia telah mengalami
kehantjuran.
37 Akan tetapi Jang dibangkitkan Allah,
Dia tidak mengalami kehantjuran.
38 Ketahuilah hai saudara-saudara
sekalian, kepadamu telah dimaklumkan
bahwa dalam Dialah kamu dapat
memperoleh pengampunan segala
dosamu;
39 keselamatan jang selengkapnja
tidak dapat kamu peroleh dari hukum
Moses; tapi tiap orang jang pertjaja akan
mendapatnja dalam Dia.
40 Karena itu waspadalah supaja
djangan sampai kamu ditimpa apa jang
tersurat oleh nabi, bunjinja:
41 Tjamkanlah, wahai para penghina,
tertjenganglah dan lenjaplah, karena
pada zamanmu akan Kulaksanakan
suatu kedjadian, jang tidak kamu
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pertjajai, bila ditjeriterakan orang
kepadamu.
42 Ketika mereka keluar, orang minta
Paulus dan Barnabas berbitjara tentang
hal itu lagi pada hari Sabat berikut.
43 Dan setelah sidang itu bubar banjak
sekali orang Jahudi dan Prosilit jang
saleh mengikuti Paulus dan Barnabas
dan keduanja menasehati sekalian orang
itu, supaja bertekun dalam tawakal
kepada rahmat Allah.
44 Pada Sabat berikut itu hampir seluruh
isi kota berkumpul untuk mendengarkan
Indjil.
45 Tetapi melihat orang sebanjak itu
berkerumun, orang Jahudi mendjadi
iri hati dan mulai membantahi Paulus
dengan kata-kata hodjat.
46 Tetapi dengan berani Paulus dan
Barnabas berbitjara: Kepada kamulah
pertama-tama Sabda Allah harus
dimaklumkan; tetapi sebab kamu
menolaknja dan menganggap bahwa
tidak lajak kamu memperoleh hidup
abadi maka mulai sekarang ini kami
berpaling kepada kaum penjembah
dewa-dewa.
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inilah pesan Tuhan kepada
kami: "Aku telah menentukan Dikau
mendjadi tjahaja bagi kaum kafir, supaja
engkau membawa keselamatan sampai
keperbatasan bumi.
48 Mendengar itu bergembiralah segala
orang penjembah dewa-dewa itu dan
mempermuliakan Indjil Tuhan. Dan
pertjajalah segala orang jang telah
ditentukan untuk memperoleh hidup
abadi, dan
49 Indjil disiarkan keseluruh daerah itu.
50 Tetapi orang Jahudi mengasut wanitawanita terkemuka jang menjegani Allah,
lagipun pembesar-pembesar kota, lalu
membangkitkan pengedjaran terhadap
Paulus dan Barnabas, dan mengusir
mereka dari wilajahnja.
51 Keduanja lalu mengebaskan debu
dari kaki sebagai kesaksian terhadap
orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium.
52 Segala murid amat sukatjita dan
dipenuhi Roh Kudus.
1 Di Ikoniumpun mereka masuk
kedalam sinagoga orang Jahudi,
dan berbitjara sedemikian, sehingga
sedjumlah besar orang Jahudi dan orang
Junani pertjaja.

14
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orang-orang Jahudi jang tetap
tak pertjaja mengasut orang-orang
Junani sehingga timbul kebentjian
terhadap para saudara.
3 Tetapi Paulus dan Barnabas tinggal
lama disitu, sambil mengadjarkan
dengan tak segan-segan, penuh harapan
kepada Tuhan, jang meneguhkan
pemakluman rahmatNja dengan tandatanda dan mukdjizat-mukdjizat dengan
perantaraan mereka.
4 Penduduk kota itu terbagi mendjadi
dua golongan, ada jang memihak kepada
orang Jahudi ada jang memihak kepada
Rasul-rasul.
5 Tetapi ketika orang Junani dan
Jahudi bersama para pembesar mulai
membangkitkan gerakan hendak
menjiksa dan meradjam kedua Rasul itu,
6 dan setelah mereka mengetahui hal
itu, merekapun menjingkir kekota-kota
diwilajah Likaonia, jaitu Listra, Derbe
dan daerah sekitar.
7 Disitupun mereka memaklumkan
Indjil.
8 Di Listra ada seorang jang tidak kuat
kakinja, dan terpaksa duduk-duduk
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sadja. Ia lumpuh sedari rahim ibunja,
dan belum pernah berdjalan.
9 Ia tetap turut mendengarkan
pengadjaran Paulus. Pada suatu hari
Paulus menatap dia, dan setelah
diketahuinja, bahwa orang itu tjukup
pertjaja untuk disembuhkan,
10 berkatalah Paulus dengan suara
njaring: Berdirilah tegak! Orang itupun
melompat berdiri lalu berdjalan.
11 Dan segala orang jang menjaksikan
perbuatan Paulus itu bersorak-sorak
dalam bahasa Likaonia katanja: Dewadewa sudah turun kepada kita dalam
rupa manusia.
12 Barnabas dinamakannja dewa Zeus,
dan Paulus dewa Hermes, sebab dialah
jang berbitjara.
13 Dan imam-imam dari kuil Zeusdidepan-kota datang membawa sapi
djantan berhiaskan kalung-kalung bunga
didepan pintu, untuk mempersembahkan
kurban bersama rakjat.
14 Tetapi serta mendengar itu Rasulrasul mengojakkan pakaiannja dan
segera menjerbukan diri ke antara
chalajak ramai
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menjerukan: Hai sahabatsahabat, apa jang hendak kamu buat?
Kamipun manusia sadja, sama seperti
kamu. Kami datang memaklumkan
Kabar-gembira kepadamu, supaja kamu
meninggalkan perbuatan sia-sia itu dan
berpaling kepada Tuhan-Jang-Hidup,
Pentjipta langit, daratan dan lautan,
dengan segala isinja.
16 Dalam zaman jang lampau
dibiarkanNja bangsa-bangsa mendjalani
djalannja sendiri,
17 tetapi tidak tanpa menjatakan Diri
dengan memberikan kurnia- kurnia;
dari surga diturunkanNja hudjan dan
musim-musim jang subur, lagi pula
menggembirakan hatimu dengan redjeki
berlimpah-limpah.
18 Akan tetapi pembitjaraan itu hampir
tidak berhasil menghalangi orang banjak
itu mempersembahkan kurban kepada
mereka.
19 Sementara itu datang beberapa
orang dari Antiochia dan Ikonium kesitu
dan mengasut rakjat. Lalu mereka
meradjam Paulus, dan menjeretnja
keluar kota, sangkanja ia telah mati.
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ketika murid-murid datang
mengelilingiNja, iapun bangun berdiri
lalu masuk kota kembali. Tetapi pada
hari berikutnja ia berangkat bersama
Barnabas ke Derbe.
21 Disitupun mereka memaklumkan
Indjil dan diperolehnja banjak murid.
Kemudian mereka kembali ke Listra,
Ikonium dan Antiochia,
22 sambil meneguhkan hati muridmurid dan menasehati mereka,
supaja bertekun dalam kepertjajaan.
Kata mereka pula, bahwa kita harus
masuk Keradjaan Allah melalui banjak
kesusahan.
23 Dalam setiap umat mereka melantik
orang tua-tua, dan setelah berdoa dan
berpuasa, mereka menjerahkan orang
tua-tua itu kepada Tuhan, jang telah
mendjadi tempat kepertjajaannja.
24 Lalu keduanja kembali ke Pamfilia
setelah melintasi Pisidia.
25 Mereka mengadjarkan Sabda Allah di
Perge, kemudian pergi ke Atalia dan
26 dari sana berlajar ke Antiochia,
tempat mereka telah diserahkan
kepada rahmat Allah, untuk
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melaksanakan pekerdjaan jang
baru-baru diselesaikannja.
27 Setiba di Antiochia mereka
mengumpulkan umat dan
mentjeriterakan segala jang telah
dikerdjakan Allah dengan perantaraan
mereka, dan bagaimana pintu
kepertjajaan telah dibuka djuga bagi
bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa.
28 Dan tjukup lama mereka tinggal
diantara murid-murid disini.
1 Pada masa itu tibalah di
Antiochia beberapa orang dari
Judea, jang mengandjurkan kepada
saudara-saudara: Kalau kamu tidak
bersunat menurut adat Moses, tak dapat
kamu diselamatkan.
2 Hal itu menimbulkan pertentangan
dan perbantahan jang sengit dari pihak
Paulus dan Barnabas, lalu mereka ini
bersama beberapa anggota dari umat
diutus ke Jerusalem, untuk memadjukan
soal ini kepada rasul-rasul dan para
orang tua-tua.
3 Mereka diantar keluar kota oleh
umat, lalu berdjalan melalui Fenesia
dan Samaria, sambil bertjeritera
tentang bertobatnja orang-orang

15
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penjembah dewa-dewa dan hal ini
sangat menggembirakan hati sekalian
saudara.
4 Setiba di Jerusalem mereka disambut
oleh umat dan para Rasul serta orang
tua-tua, dan memberitakan betapa
besar perbuatan-perbuatan Allah jang
dilaksanakanNja dengan perantaraan
mereka.
5 Akan tetapi beberapa saudara dari
golongan parisi membantah, katanja:
Mereka itu wadjib disunatkan dan
mentaati hukum Moses.
6 Lalu bersidanglah para Rasul dan
orang tua-tua untuk menjelidiki perkara
itu.
7 Dan ketika perselisihan mulai
menghebat, berdirilah Petrus dan
berkata: Saudara-saudara sekalian.
Kamu tahu, bahwa mula-mula akulah
jang dipilih Allah dari antara kamu,
supaja dari mulutku orang-orang
penjembah dewa-dewa mendengar Indjil
dan pertjaja.
8 Dan Allah jang mengenal hati sekalian
orang, telah mengadakan pernjataan
dengan mengurniakan Roh Kudus
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kepada mereka sama seperti kepada
kita.
9 Sedikitpun tiada Ia membedakan
kita dengan mereka itu, dan Ia telah
menguduskan mereka oleh karena
kepertjajaannja.
10 Kalau demikian halnja, bagaimana
boleh kamu menantang Allah, dengan
memuatkan pada bahu mereka satu
beban, jang sudah tak terpikul oleh
nenek-mojang kita maupun oleh kita
sendiri?
11 Sebaliknja, kita pertjaja bahwa
kitapun, sama seperti mereka,
diselamatkan melulu oleh rahmat Tuhan
kita Jesus Kristus.
12 Setelah itu segala orang mendjadi
tenang, seluruh sidang diam, dan
mendengarkan berita-berita Barnabas
dan Paulus, betapa besarnja tandatanda dan mukdjizat-mukdjizat jang
dikerdjakan Allah dengan perantaraan
mereka, ditengah-tengah kaum
penjembah dewa-dewa.
13 Sesudah mereka selesai bertjeritera,
Jakobus mulai berbitjara dan berkata:
Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah
perkataanku ini:
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telah menerangkan,
bagaimana Allah dahulu berkenan
memilih bagi DiriNja suatu kaum dari
antara bangsa-bangsa penjembah
dewa-dewa,
15 sesuai dengan nubuat nabi, bunjinja:
16 Sesudah itu Aku akan kembali; dan
mendirikan pula kemah David jang telah
runtuh; reruntuhannja akan Kutegakkan
kembali:
17 agar orang-orang lain mentjari
Tuhan, semua bangsa, atasnja NamaKu
telah diserukan.
18 Demikian sabda Tuhan jang
mengerdjakan segala hal itu, jang
diketahui dari kekal.
19 Sebab itu, menurut pendapatku,
tak usah kita memberatkan beban
orang-orang takbersunat jang bertobat
kepada Allah.
20 Hanja hendaknja diaturkan kepada
mereka, supaja berpantang dari apa
jang nadjis oleh berhala, dari zinah,
dari daging binatang-binatang jang mati
lemas dan dari darah.
21 Karena dari dahulu dalam tiap kota
Moses dichotbahkan, sebab tiap-tiap
Sabat dibatjakan dalam sinagoga.
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rasul-rasul dan para orang
tua-tua beserta seluruh umat sepakat
memilih dari antara mereka beberapa
orang untuk diutus ke Antiochia bersama
dengan Paulus dan Barnabas. Terpilihlah
Judas Barsabas dan Silas, keduanja
orang terkemuka dari para saudara,
23 dan ketangan mereka diserahkan
seputjuk surat, bunjinja: Salam dari
para rasul dan orang tua-tua; dari
saudara-saudara kepada saudarasaudara takbersunat di Antiochia, Siria
dan Silisia.
24 Kami sudah mendengar bahwa
beberapa orang dari antara kami,
tanpa suatu pesanan dari kami, telah
menggelisahkan dan meragukan hatimu
dengan adjarannja.
25 Sebab itu dengan sepakat kami telah
memilih beberapa orang untuk dikirim
kepadamu, bersama-sama dengan
saudara-saudara tertjinta Barnabas dan
Paulus,
26 jang telah mempertaruhkan njawanja
bagi Nama Tuhan kita, Jesus Kristus.
27 Djadi, kami mengirim kepadamu
Judas dan Silas, jang setjara lisan pula
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akan menjampaikan pesanan-pesanan
jang sama itu.
28 Roh Kudus dan kami telah
memutuskan, bahwa kamu djangan
dibebani dengan kewadjiban-kewadjiban
lain, hanja jang perlu ini:
29 supaja kamu berpantang dari daging
bekas pudjaan berhala, dari darah, dari
daging binatang-binatang jang mati
lemas, dan dari zinah. Kalau itu kamu
taati, kamu berbuat baik. Selamat.
30 Merekapun berpamitan, lalu
berangkat turun ke Antiochia. Disana
mereka mengumpulkan seluruh umat
dan menjampaikan surat itu.
31 Dan setelah dibatjanja surat itu,
maka sangat senanglah hati umat
karena isinja jang menghiburkan.
32 Lalu Judas dan Silas berbitjara
kepada saudara-saudara disitu dan
meneguhkan hati mereka sebab mereka
itu nabi.
33 Dan setelah tinggal beberapa lama,
mereka minta diri dengan damai pada
para saudara dan pulang kepada orang
jang telah mengutus mereka.
34 (Tetapi Silas merasa baik tinggal
disitu, dan Judas berangkat sendirian.)
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dan Barnabas tinggal lagi
di Antiochia untuk mengadjar dan
memaklumkan sabda Tuhan, bersama
dengan beberapa orang lain.
36 Tetapi beberapa hari kemudian
berkatalah Paulus kepada Barnabas:
Baiklah kita sekali lagi mengundjungi
saudara-saudara disegala kota, dimana
kita telah memaklumkan sabda Tuhan,
supaja kita ketahui bagaimana keadaan
mereka.
37 Barnabas bermaksud membawa serta
Joanes jang disebut Markus.
38 Tetapi Paulus berpendapat lebih baik
djangan membawa serta orang jang
telah meninggalkan mereka di Pamfilia
itu dan jang tidak lagi turut bekerdja
bersama mereka.
39 Dari itu timbullah ketegangan
antara keduanja, sehingga merekapun
berpisah. Barnabas berlajar ke Siprus
dan Markus dibawanja serta,
40 sedangkan Paulus memilih Silas,
lalu berangkat dengan dia, setelah
saudara-saudara disitu menjerahkan
mereka kepada rahmat Allah.
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berdjalan melalui Siria
dan Silisia sambil meneguhkan hati
umat-umat disitu.
1 Kemudian mereka tiba di Derbe,
dan di Listra. Disitu ada seorang
murid bernama Timoteus; ibunja
seorang Jahudi jang sudah beriman,
sedangkan bapanja seorang Junani.
2 Murid itu sangat dipudji oleh
saudara-saudara di Listra dan Ikonium,
3 maka Paulus ingin membawanja serta.
Sebab itu ia menjuruh sunatkan dia,
karena mengingat orang-orang Jahudi
didaerah itu jang semua tahu bahwa
bapanja seorang Junani.
4 Lalu Paulus berdjalan dari kota kekota
dan dimana-mana disampaikannja
keputusan para rasul dan para orang
tua-tua di Jerusalem, supaja ditaati.
5 Dengan demikian umat-umat
diteguhkan dalam kepertjajaan dan kian
hari kian bertambah djumlahnja.
6 Lalu mereka mendjeladjahi daerah
Frigia dan Galatia, karena dihalangi oleh
Roh Kudus memaklumkan Indjil di Asia.
7 Dan sesampainja pada perbatasan
Misia, mereka hendak masuk kedaerah
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Bitinia, tetapi tidak diizinkan oleh Roh
Kudus.
8 Sebab itu mereka pergi ke Troas
dengan melintasi Misia.
9 Disitu Paulus mendapat pada suatu
malam suatu penglihatan. Seorang
dari Masedonia berdiri didepannja dan
memohon katanja: Marilah menjeberang
ke Masedonia dan selamatkanlah kami.
10 Sesudah penglihatan itu kamipun
segera mentjari kesempatan untuk
berlajar ke Masedonia, sebab kami
jakin, bahwa Allah sendirilah jang telah
memanggil kami untuk memaklumkan
Indjil kepada orang diwilajah itu.
11 Kamipun bertolak dari Troas,
langsung menudju Samotrasia, dan
pada hari berikutnja sampailah kami di
Neapolis.
12 Dari Neapolis kami pergi ke Pilipi,
kota jang pertama dalam Masedonia dan
suatu koloni Romawi. Dalam kota itu
kami tinggal beberapa hari.
13 Pada hari Sabat kami pergi keluar
kota, dan setelah keluar pintu kota,
kami berdjalan menjusur suatu sungai,
dimana menurut dugaan kami tentu ada
sebuah rumah sembahjang. Disitu kami
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duduk dan mengadjar beberapa wanita
jang ada berkumpul disitu.
14 Diantara pendengar-pendengar itu
ada seorang wanita bernama Lidia,
pendjual kain ungu. Ia berasal dari kota
Tiatira dan ia menjembah Allah. Tuhan
membuka hatinja, sehingga ia merasa
tertarik kepada adjaran Paulus.
15 Iapun dipermandikan bersama
seluruh isi rumahnja, lalu mengadjak
kami, katanja: Djikalau kamu jakin
bahwa saja pertjaja akan Tuhan, silakan
datang menumpang dirumahku. Dan
ia mendesak-desak sehingga kamipun
turut.
16 Pada suatu hari, ketika kami sedang
berdjalan menudju tempat sembahjang
itu, kami bertemu dengan seorang
hamba wanita jang mempunjai roh
penenung. Dengan menenung ia telah
mendatangkan banjak untung bagi
tuan-tuannja.
17 Ia mengikuti Paulus dan kami, sambil
berteriak: Mereka ini abdi-abdi Allah
jang Mahatinggi; mereka mengadjarkan
djalan kebahagiaan kepadamu.
18 Demikianlah dibuatnja berhari-hari
berturut-turut. Tetapi achirnja Paulus
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mendjadi bosan, lalu ia berpaling
kepadanja dan berkata kepada roh
itu: Demi Nama Jesus Kristus aku
perintahkan engkau: keluarlah dari dia!
Dan pada saat itupun roh itu keluar dari
padanja.
19 Tetapi tatkala tuan-tuan hamba itu
mengerti, bahwa sudah lenjap harapan
memperoleh lagi untung dari dia,
20 merekapun menangkap Paulus
dan Silas, lalu menjeret keduanja
kelapangan pasar untuk dihadapkan
kepada pemerintah, jaitu para pretor.
Mereka itu mendakwa, katanja: Kedua
orang ini menjebabkan hiru-hara dalam
kota kita. Mereka orang Jahudi,
21 jang mengadjarkan suatu adat jang
bagi kita bangsa Roma tidak dapat
diterima dan diikuti.
22 Chalajak ramaipun berkerumun
menantang mereka, dan para pretor
menjuruh buka pakaian mereka supaja
didera dengan tjemeti.
23 Merekapun didera bertubi-tubi, lalu
didjebakkan kedalam pendjara. Kepala
pendjara disuruh mendjagai mereka
dengan teliti.
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atas perintah itu mereka
dimasukkan kedalam ruangan jang
paling dalam, dan kaki mereka
dibelenggu dengan pasungan.
25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus
dan Silas berdoa serta menjanji memudji
Allah, dan itu didengar oleh sekalian
orang tahanan.
26 Dan tiba-tiba terdjadilah gempa
bumi jang hebat, sehingga sendi-sendi
pendjara diguntjangkan. Pada saat
itu djuga terbukalah segala pintu dan
terlepaslah belenggu sekalian orang
tahanan.
27 Kepala pendjara tersentak dari
tidurnja dan serta melihat pintu-pintu
pendjara terbuka, dihunusnja pedangnja
hendak membunuh diri, sebab sangkanja
semua orang tahanan sudah lari.
28 Tetapi Paulus berseru dengan suara
njaring: Djangan tuan mentjelakakan
diri; kami semua masih ada.
29 Setelah meminta sebuah lentera,
kepala pendjara itu masuk dengan
bergegas dan dengan gementar iapun
tersungkur didepan kaki Paulus dan
Silas.
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mereka keluar dan
berkata: Apakah harus kuperbuat supaja
saja diselamatkan?
31 Djawab mereka: Pertjajalah akan
Tuhan, ialah Jesus, maka engkau
diselamatkan bersama dengan sekalian
isi rumahmu.
32 Lalu mereka mengadjarkan Indjil
kepadanja dan seluruh isi rumahnja.
33 Masih malam, kepala pendjara itu
menghantar mereka keluar, ditjutjinja
luka-luka mereka, lalu segera ia
dipermandikan bersama dengan seluruh
isi rumahnja.
34 Setelah itu mereka dibawanja naik
kerumahnja dan ia menghidangkan
sadjian kepada mereka, dan ia sangat
bersukatjita beserta isi rumahnja sebab
sudah pertjaja kepada Allah.
35 Ketika fadjar menjingsing, para
pretor mengirim beberapa liktor hendak
memerintah: Lepaskanlah kedua orang
itu.
36 Pesan itu disampaikan kepala
pendjara kepada Paulus, katanja: Para
pretor menjuruh lepaskan kamu, sebab
itu hendaklah kamu keluar dan pergi
dengan damai.
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Paulus berkata kepada
para liktor: Kami ini warganegara
Roma, namun kami telah didera
didepan orang banjak tanpa diadili,
lalu dipendjarakan. Sekarang mereka
itu hendak mengeluarkan kami dengan
sembunji-sembunji sadja; tetapi tidak
bisa begitu!
38 Hendaklah mereka sendiri datang
melepaskan kami. Perkataan itu
disampaikan liktor-liktor kepada para
pretor, dan mereka sangat takut,
mendengar bahwa Paulus dan Silas itu
warganegara Roma.
39 Sebab itu mereka sendiri datang
berbitjara lalu menghantar kedua rasul
itu keluar dan meminta dengan ramah,
supaja mereka meninggalkan kota.
40 Setelah bertemu dengan sekalian
saudara-saudara, dan memberi
nasehat-nasehat, merekapun berangkat.
1 Sesudah melintasi Amfipolis
dan Apolonia, mereka tiba di
Tesalonika. Dikota ini orang-orang Jahudi
mempunjai sebuah sinagoga,
2 dan menurut kebiasaannja Paulus
masuk hendak bertemu dengan mereka.
Tiga hari Sabat berturut-turut ia
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berbitjara dengan mereka tentang Kitab
Kudus.
3 Ia menafsirkan dan membuktikan
kepada mereka, bahwa sudah
seharusnja Kristus menderita sengsara
dan bangkit pula dari antara orang
mati. Selandjutnja ia berkata: Jesus
jang sedang kubitjarakan kepada kamu,
Dialah Mesias.
4 Beberapa orang diantara mereka dapat
dijakinkan dan mendjadi murid Paulus
dan Silas dan djuga sedjumlah besar
orang-orang Junani jang menjegani
Allah, diantaranja tidak sedikit wanita
terkemuka.
5 Tetapi hal itu menimbulkan dengki
pada orang-orang Jahudi, lalu mereka
mengumpulkan beberapa petualang
dipasar untuk mengasut chalajak ramai,
dan terdjadilah hiru-hara diseluruh kota.
Orang banjak itu berkerumun kedepan
rumah Jason hendak menghadapkan
Paulus dan Silas kepada sidang rakjat.
6 Tetapi sebab mereka tidak
diketemukan, orang-orang itupun
menjeret Jason bersama dengan
beberapa saudara lainnja kepada
pemerintah kota, sambil berteriak:
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Orang-orang jang mengatjaukan seluruh
dunia, sekarang sudah datang kesini
djuga,
7 dan Jason menumpangkan mereka
didalam rumahnja. Semua orang itu
bertindak melawan perintah-perintah
Kaisar, karena kata mereka, bahwa ada
seorang radja lain, jaitu Jesus.
8 Teriakan mereka itu menggemparkan
seluruh rakjat, dan pemerintah kota pun
mendengarnja.
9 Pemerintah itu baru melepaskan
Jason dan saudara-saudara lain, setelah
dituntut wang djaminan dari mereka.
10 Tetapi segera saudara-saudara
mengambil urusan supaja Paulus dan
Silas pada malam itu djuga dapat
berangkat ke Berea. Setelah tiba disitu
merekapun masuk kedalam sinagoga
orang Jahudi.
11 Umat Jahudi disitu lebih baik hati
dari orang-orang Tesalonika. Mereka
menjambut Indjil dengan hati terbuka,
dan tiap-tiap hari menjelidiki Kitab
Kudus, entah benar semuanja itu.
12 Banjak dari antara mereka mendjadi
murid, tidak sedikit pula orang-orang
Junani, baik laki-laki maupun wanita.
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setelah terdengar oleh orang
Jahudi di Tesalonika, bahwa djuga di
Berea Paulus telah memaklumkan Indjil,
merekapun datang mengasut rakjat dan
menimbulkan hiru-hara.
14 Tetapi saudara-saudara segera
mengurus, supaja Paulus dapat
berangkat menudju pantai, sedangkan
Silas dan Timoteus tinggal.
15 Beberapa saudara menemani Paulus
sampai ke Atena, lalu kembali membawa
pesanan bagi Silas dan Timoteus, supaja
selekas mungkin datang menemani
Paulus.
16 Sedang menantikan kedatangan
mereka di Atena, sangat sedih hati
Paulus melihat kota itu penuh berhala.
17 Ia bertukar pikiran dalam sinagoga
dengan orang-orang Jahudi dan orangorang lain jang menjembah Allah, dan
dilapangan pasar dengan semua orang
jang didjumpainja disitu.
18 Djuga beberapa filsuf dari mazhab
Epikurus dan Stoa berdebat dengan
dia. Ada jang berkata: Apakah jang
dimaksudkan si tjerewet itu? Jang lain
pula: Dia rupa-rupanja pengandjur suatu
agama dewa-dewa asing. Sebabnja
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jakni, ia memaklumkan Indjil Jesus dan
kebangkitan orang mati.
19 Lalu mereka memegangnja dan
mengantarnja ke Areopagos dan disitu
orang berkata kepadanja: Bolehkah
kami tahu, adjaran baru matjam apakah
jang kauadjarkan itu?
20 Karena engkau mentjeriterakan
beberapa hal jang aneh bunjinja bagi
telinga kami. Kami ingin mengetahui:
apa artinja semua itu.
21 Memang orang-orang Atena dan
djuga penghuni-penghuni asing disitu,
sangat suka merintang-rintang waktunja
dengan berbitjara dan mendengarkan
kabar-kabar.
22 Maka berdirilah Paulus didepan
Areopagos dan mengangkat bitjara,
katanja: Orang-orang Atena sekalian.
Pada segalanja aku lihat kamu sangat
beribadat.
23 Sedang aku bertamasja dan
menindjau tempat-tempat pudjaanmu,
aku menemui malahan sebuah altar
jang beralamat: Bagi tuhan jang tidak
dikenal. Maka, apa jang kamu pudja
tanpa kamu kenal, itulah jang hendak
kuperkenalkan kepadamu.
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jang mentjipta dunia bersama
seluruh isinja, Tuhan langit dan bumi, Ia
tidak mendiami kuil-kuil buatan tangan
manusia,
25 tidakpun Ia dilajani dengan tangan
manusia, seolah-olah Ia membutuhkan
apa-apa, karena Dialah jang memberi
hidup, nafas dan segala-galanja kepada
tiap machluk.
26 Seluruh bangsa manusia
didjadikanNja dari hanja satu orang,
supaja mereka mendiami seluruh
permukaan bumi. Dan bagi masingmasing bangsa Ia menetapkan masa
hidup jang tertentu dan membatasi
daerah kediaman mereka.
27 Dengan maksud, supaja mereka
mentjahari Allah, sehingga mungkin
dengan meraba-raba mereka
menemuiNja, sebab Ia tidak djauh
dari masing-masing kita.
28 Karena dalam Dia kita hidup,
bergerak dan ada, sebagaimana
dikatakan oleh beberapa pudjangga
kamu, bahkan bahwa kita ini sebangsa
dengan Dia.
29 Tetapi, kalau kita sebangsa dengan
Allah, djangan kita sangka, bahwa
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keadaan Allah itu berupa emas, perak
atau batu, tjiptaan seni dan keahlian
manusia.
30 Dan tanpa mengindahkan zamanzaman kedjahilan itu, kini Allah
memaklumkan kepada umat manusia,
bahwa semua bangsa, dimanapun
tempat kediamannja, harus bertobat.
31 Sebab Ia telah menentukan satu
hari untuk memutuskan hukumanNja
jang adil atas seluruh dunia, dengan
perantaraan seorang jang telah
ditentukanNja. Dan tentang hal ini Ia
memberikan kesaksian kepada segala
orang dengan membangkitkanNja dari
antara orang mati.
32 Tetapi ketika mereka itu mendengar
tentang kebangkitan orang mati, maka
ada jang mengedjek-edjek, dan ada jang
lain pula berkata: tentang hal itu kami
mau mendengarkan engkau lain kali
sadja.
33 Dan dengan demikian Pauluspun
mengundurkan diri dari mereka.
34 Tetapi ada djuga jang mendjadi
pengikut-pengikut Paulus, serta pertjaja,
diantaranja Dionisius, seorang anggota
Areopagos, dan lagi seorang wanita
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bernama Damaris, serta orang-orang
lain bersama dengan mereka itu.
1 Setelah itu ia berangkat dari
Atena dan pergi ke Korintus.
2 Dikota itu ia bertemu dengan seorang
Jahudi bernama Akuila, jang berasal dari
Pontus. Tak lama sebelumnja ia datang
dengan isterinja Priskila dari Italia,
karena Klaudius memerintahkan semua
orang Jahudi harus meninggalkan Roma.
Paulus pergi mengundjungi mereka,
3 dan sebab mata pentjahariannja
sama, iapun tinggal bekerdja bersama
mereka. Pentjaharian mereka ialah
menenun kemah.
4 Tetapi pada tiap hari Sabat ia masuk
sinagoga dan berbitjara mejakinkan
orang-orang Jahudi dan Junani.
5 Tetapi sesudah Silas dan Timoteus
datang dari Masedonia, Paulus
mengabdikan dirinja semata-mata
kepada pemakluman Indjil, dan
membuktikan kepada orang-orang
Jahudi, bahwa Jesus adalah Mesias.
6 Tetapi sebab mereka tetap menentang,
malah dengan menghodjat, ia
mengebaskan debu dari djubahnja
sambil berkata: Biarlah darahmu
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menimpa kepalamu, aku tidak bersalah;
mulai sekarang aku berpaling kepada
kaum kufur.
7 Lalu ia meninggalkan mereka
dan masuk kedalam rumah seorang
penjembah Allah namanja Titus Justus,
rumahnja dekat sinagoga.
8 Tetapi kepala sinagoga jang bernama
Krispus beserta isi rumahnja pertjaja
akan Tuhan. Setelah mendengar
uraian-uraian Paulus, banjak pula orang
Korintus pertjaja dan dipermandikan.
9 Pada suatu malam, Tuhan bersabda
kepada Paulus dalam suatu penglihatan:
djangan engkau tjemas; adjarlah dan
djangan diam.
10 Aku menjertai engkau, dan tak
seorangpun mengangkat tangan
menjakiti engkau. Dalam kota ini amat
banjak orang adalah milikKu.
11 Lalu ia tinggal dikota itu satu
tahun enam bulan lamanja, sambil
memaklumkan sabda Allah kepada
orang-orang dikota itu.
12 Tetapi ketika Galio mendjadi
prokonsul di Achaja, bermupakatlah
orang-orang Jahudi hendak menantang
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Paulus dan mereka membawanja
kedepan pengadilan.
13 Kata mereka: Orang ini membudjuk
segala orang untuk berbakti kepada
Allah menurut tjara jang bertentangan
dengan taurat.
14 Ketika Paulus hendak membuka
mulut, Galio mulai berbitjara kepada
orang Jahudi, katanja: Hai orang-orang
Jahudi; sekiranja dakwaanmu mengenai
suatu pelanggaran hukum atau suatu
kedjahatan, maka dengan rela hati aku
hendak mendengarkan tuntutanmu
dengan sabar;
15 tetapi kalau mengenai perselisihan
tentang adjaran, nama-nama atau
hukum kamu, maka hendaklah kamu
sendiri menjelesaikan perkara itu; dalam
perkara jang demikian aku tidak rela
mendjadi hakim.
16 Lalu ia mengusir segala orang Jahudi
dari balai pengadilan.
17 Akan tetapi semua mereka itu
serentak menjerbu Sostenes, kepala
sinagoga, dan menghantam dia
dihadapan prokonsul; tetapi Galio tidak
menghiraukan semuanja itu.

Kisah Para Rasul 18.18 –24
18 Paulus

107

tinggal lama lagi dalam
kota itu, kemudian berpamitan dengan
segala saudara, lalu naik kapal ke
Siria, bersama dengan Priskila dan
Akuila. Tetapi sebelumnja ia suruh
tjukur rambutnja di Kenchrea, sebab ia
bernazar.
19 Setibanja di Efesus ia meninggalkan
kedua orang itu dan pergi kesinagoga
hendak berbitjara dengan orang-orang
Jahudi.
20 Mereka minta kepadanja, supaja ia
tinggal beberapa lama lagi bersama
mereka, tetapi tidak dikabulkannja.
21 Ia berpamit sambil berkata: Djika
diperkenankan oleh Allah, saja akan
kembali kepadamu. Lalu ia bertolak,
22 kemudian mendarat di Sesarea.
Disitu ia naik untuk memberi salam
kepada umat, lalu kembali ke Antiochia.
23 Setelah tinggal beberapa lamanja
disitu iapun berangkat lagi, dan
mendjeladjah daerah-daerah Galatia dan
Frigia, sambil meneguhkan hati sekalian
murid.
24 Sementara itu datanglah di Efesus
seorang Jahudi bernama Apolos, jang
berasal dari Aleksandria. Dia seorang
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jang fasih dan mahir benar dalam
soal-soal Kitab Kudus.
25 Ia djuga telah mempeladjari djalan
Tuhan, dan dengan semangat dan teliti
ia berbitjara tentang Jesus, tetapi ia
kenal hanja permandian Joanes.
26 Dan sangat berani ia mengadjar
dalam sinagoga. Sesudah Priskila
dan Akuilapun mendengarkan uraianuraiannja, mereka membawanja
kerumahnja, lalu menerangkan
kepadanja djalan Tuhan lebih teliti lagi.
27 Tatkala ia menjatakan maksudnja
hendak pergi ke Achaja, saudarasaudara pun sangat mengandjurkannja,
dan mereka menulis seputjuk surat
kepada saudara-saudara disitu, supaja
mereka menjambutnja dengan baik.
Sesampai disitu, dengan bantuan rahmat
Allah iapun mendjadi seorang jang amat
berharga bagi umat,
28 sebab dengan sangat tegas ia
membantahi orang-orang Jahudi dimuka
umum, dan membuktikan dari Kitab
Kudus, bahwa Jesus sebenar-benarnja
Mesias.
1 Sewaktu Apolos berada di
Korintus, Paulus mendjeladjah
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daerah-daerah tinggi dipedalaman,
kemudian sampai ke Efesus. Disitu ia
bertemu dengan beberapa murid,
2 dan bertanja kepada mereka: Adakah
kamu telah menerima Roh Kudus,
sesudah kamu masuk umat? Djawab
mereka: Tidak; bahkan belum pernah
kami dengar tentang adanja Roh Kudus.
3 Bertanjalah Paulus pula: Permandian
mana jang kamu terima? Djawab
mereka: Permandian Joanes.
4 Kata Paulus: Permandian Joanes
itu permandian tobat; tetapi sedang
mempermandikan orang, Joanes itu
mengadjarkan, bahwa mereka harus
pertjaja akan Dia, jang datang kemudian
dari padanja, ialah Jesus.
5 Setelah mendengar itu, merekapun
minta dipermandikan dalam Nama Tuhan
Jesus.
6 Lalu Paulus meletakkan tangannja
atas mereka, maka turunlah Roh Kudus
keatas mereka, dan mereka mulai
berkata dalam beberapa bahasa, serta
berbitjara sebagai nabi.
7 Mereka itu kira-kira duabelas orang
banjaknja.
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bulan lamanja Paulus pergi
kesinagoga dan dengan tak segan-segan
berbitjara disitu, banjak djuga bertukar
pikiran dengan para pendengarnja,
hendak mejakinkan mereka tentang
Keradjaan Allah.
9 Akan tetapi beberapa diantara
mereka tetap tegar hati dan enggan
pertjaja, malah menistakan djalan itu
didepan orang banjak. Sebab itu Paulus
meninggalkan mereka dan mengadakan
pertemuan-pertemuan dengan muridmuridnja tersendiri. Tiap-tiap hari ia
mengadjar dalam gedung perguruan
Tiranus,
10 dan itu dibuatnja selama dua tahun,
sehingga semua penduduk Asia, baik
Jahudi maupun Junani, mendengarkan
Indjil Tuhan.
11 Dan dengan tangan Paulus itu Allah
mengadakan mukdjizat-mukdjizat jang
djarang tersua.
12 Bahkan orang mengambil saputangan
atau kain jang telah dipakai oleh Paulus,
dan meletakkannja pada tubuh orangorang sakit, maka penjakit-penjakit itu
lenjap dan roh-roh djahat keluar.
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ada disitu beberapa orang
Jahudi, tukang-tukang djampi, jang
berdjalan dari kota kekota dan tjoba
memanggil nama Tuhan Jesus atas
orang-orang jang kerasukan setan,
sambil berkata: Aku menjumpahi
engkau demi Jesus jang diadjarkan oleh
Paulus.
14 Mereka itu, ialah tudjuh putera
seorang imam besar Jahudi, namanja
Sekefas.
15 Tetapi setan itu mendjawab: Jesus
itu saja kenal, Pauluspun saja tahu siapa
dia; tetapi kamu ini, siapa kamu?
16 Lalu orang jang kerasukan setan
itu menjerbu dan menggagahi kedua
mereka dengan hebat, sehingga mereka
melarikan diri dari rumah itu telandjang
dan penuh luka.
17 Peristiwa itu diketahui oleh seluruh
penduduk Efesus, baik Jahudi maupun
Junani; semua orang amat takut, dan
nama Tuhan Jesus mendjadi masjhur.
18 Banjak orang jang telah pertjaja
datang mengaku perbuatan-perbuatan
tachjulnja dimuka umum.
19 Dan tukang-tukang sihir membawa
kitab-kitabnja, lalu dibakarnja didepan
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mata semua orang, harganja dikirakan
sebanjak limaribu mata-uang perak.
20 Dengan demikian Indjil berkembang
luas dan kuat oleh kuasa Tuhan.
21 Sesudah segala kedjadian itu,
Paulus menjatakan maksudnja hendak
pergi meliwati Masedonia dan Achaja,
ke Jerusalem. Katanja pula: Setelah
berkundjung kesitu, saja harus
mengundjungi Roma.
22 Disuruhnja dua orang pembantunja,
jaitu Timoteus dan Erastus,
mendahuluinja ke Masedonia, sedangkan
ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di
Asia.
23 Tetapi pada waktu itu timbul
pergolakan jang tidak ketjil terhadap
djalan Tuhan.
24 Seorang pandai-perak bernama
Demetrius, jang dalam perusahaannja
mengerdjakan kuil-kuil Artemis dari
perak, jang banjak menghasilkan untung
bagi para tukang perak,
25 mengumpulkan mereka ini dan
buruh-buruh lain dari perusahaan
itu, lalu berkata kepada mereka:
Saudara-saudara sekalian, kamu tahu
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bahwa kemakmuran kita tergantung dari
perusahaan ini.
26 Tetapi kamu lihat dan dengar, bahwa
dengan budjukannja, Paulus itu telah
mendjauhkan segala orang dari kita,
bukan di Efesus sadja, melainkan
diseluruh Asia. Ia mengatakan, bahwa
dewa-dewa tjiptaan tangan, bukan
Tuhan.
27 Itu sangat berbahaja bagi kita,
sehingga bukan sadja perusahaan
kita dipandang hina, melainkan djuga
kuil dewi agung Artemis tak akan
diindahkan; bahkan dia sendiri jang
sangat dipudja diseluruh Asia, akan
dirampasi kemuliaannja.
28 Mendengar itu semua orang meluapluap marahnja dan berteriak-teriak,
katanja: Besarlah Artemis djundjungan
orang Efesus.
29 Seluruh kota itu bergolak dan seluruh
rakjat berkerumun kelapangan tontonan,
sambil menjeret Kajus dan Aristarchus,
dua pengiring Paulus dari Masedonia.
30 Pauluspun bermaksud pergi ketempat
perkumpulan itu, tetapi ia ditahan oleh
murid-murid.
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beberapa asiarch, jang baik
budi terhadap Paulus, mengirim orangorang memohon kepadanja, supaja
djangan ia pergi kelapangan tontonan
itu.
32 Segala orang jang berkumpul
disitu berteriak-teriak, jang seorang
mengatakan ini, jang lain mengatakan
itu. Sangat katjau-balau seluruh
kumpulan, sedangkan kebanjakan
mereka tidak tahu apakah sebenarnja
maksud mereka berkumpul.
33 Seorang jang bernama Aleksander
diadjak oleh beberapa orang dari
perkumpulan, dan didorong kemuka
oleh orang-orang Jahudi. Iapun memberi
isjarat dengan tangan, bahwa ia hendak
memberi penerangan kepada rakjat.
34 Tetapi serta melihat bahwa ia seorang
Jahudi, maka semua orang itu serentak
berteriak-teriak, sampai dua djam
lamanja, katanja: Besarlah Artemis
djundjungan orang Efesus!
35 Tetapi kemudian panitera kota
berhasil meredakan orang banjak
itu, dan berkata kepada mereka: Hai
orang-orang Efesus sekalian, siapakah
diseluruh dunia jang tidak tahu, bahwa
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kota Efesus adalah pemelihara kuil
Artemis-agung beserta patungnja, jang
diturunkan dari langit?
36 Hal itu tidak dapat disangkal; maka
hendaklah kamu semua tenang dan
djangan bertindak terburu-buru.
37 Orang-orang ini kamu bawa kemari,
meskipun mereka tidak memperkosa
kuil dan tidak menghodjat dewi.
38 Djadi, kalau Demetrius dan kawankawannja sekerdja mempunjai dakwaan
terhadap seseorang, maka dapatlah
diadakan rapat pengadilan, dan ada para
prokonsul: maka hendaklah kedua belah
pihak memadjukan tuduhannja kepada
mereka.
39 Dan kalau ada tuntutanmu jang lain
lagi, baiklah diputuskan dalam sidang
resmi.
40 Sebab mungkin karena kedjadiankedjadian hari ini, kita akan didakwa
telah membangkitkan pergolakan,
sebab tak ada alasan jang dapat
kita pertanggung-djawabkan, untuk
perkumpulan jang hiru-hara matjam ini.
41 Dan setelah berkata demikian
perkumpulan itu dibubarkannja.
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hiru-hara itu Paulus
mengumpulkan segala murid,
dan setelah berbitjara meneguhkan hati
mereka, iapun minta diri dan berangkat
ke Masedonia.
2 Ia mendjalani daerah itu sambil
banjak berbitjara mengadjar orang. Lalu
tiba di Achaja.
3 Disitu ia tinggal tiga bulan lamanja.
Tetapi ketika ia hendak naik kapal ke
Siria, orang-orang Jahudi berkomplot
hendak membunuhnja. Sebab itu ia
memutuskan hendak kembali melalui
Masedonia.
4 Ia ditemani oleh Sopater, putera Pirus
dari Berea, Aristarchus dan Sekundus
dari Tesalonika, Kajus dari Derbe,
Timoteus, dan Tichikus serta Trofinus
dari Asia.
5 Mereka ini berangkat lebih dahulu,
hendak menunggui kami di Troas.
6 Sesudah hari-hari roti-tak-beragi,
kami sendiri bertolak dari Pilipi, dan
lima hari kemudian tiba di Troas, dan
bertemu dengan mereka itu. Tudjuh hari
kami tinggal disitu.
7 Tatkala pada hari pertama dalam
minggu kami berkumpul untuk

20
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Pemetjahan-Roti, Pauluspun berbitjara
kepada mereka sampai djauh malam
sebab ia berniat berangkat pada hari
berikutnja.
8 Ada banjak lampu bernjala dalam
ruangan-atas, tempat kami berkumpul.
9 Seorang pemuda bernama Etichus
sedang duduk didjendela. Dan sebab
Paulus begitu lama mengadjar, iapun
tertidur pulas dan djatuh dari tingkat
ketiga kebawah, dan ketika ia diangkat
orang, ia sudah mati.
10 Tetapi Paulus turun, merebahkan diri
keatasnja dan memeluknja, lalu berkata:
Djangan kamu susah hati, djiwanja
masih ada didalamnja.
11 Setelah itu Paulus naik kembali,
lalu melaksanakan Pemetjahan-Roti,
dan makan; sesudah itu masih lama
ia mengadjar, sampai hari mulai siang.
Setelah itu ia berangkat.
12 Kemudian anak muda itu dihantarkan
hidup kerumahnja, dan semua orang
merasa sangat terhibur.
13 Lalu kami naik kapal mendahului
Paulus ke Asos, dengan maksud
mendjemput dia disana menurut
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pesannja, sebab ia sendiri hendak
berdjalan kaki.
14 Setelah ia bertemu dengan kami di
Asos, kami membawanja keatas kapal,
lalu bertolak menudju Mitilena.
15 Dari sana kami berlajar terus
dan pada keesokan harinja kami
berhadapan dengan pulau Chios. Pada
hari berikutnja, sampailah kami ke
Samos, dan sehari kemudian kami tiba
di Miletos.
16 Adapun Paulus sudah memutuskan
tidak singgah ke Efesus, supaja djangan
lama tertahan di Asia, sebab ia bergesagesa supaja djika mungkin dapat
merajakan Pentekosta di Jerusalem.
17 Tetapi sesampai di Miletos, disuruhnja
panggil para orang tua-tua dari umat
Efesus.
18 Setelah mereka datang berkatalah
ia kepada mereka: Kamu sekalian tahu
tentang peri hidupku diantara kamu
segenap waktu, sedjak hari pertama aku
mengindjak tanah Asia;
19 bahwa aku mengabdi kepada Tuhan
dengan rendah hati, dengan tangisan
dan dalam banjak pertjobaan jang
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kualami dari orang-orang Jahudi jang
tjoba membunuh aku;
20 bahwa tak pernah kulalaikan
suatupun jang dapat mendatangkan
faedah bagimu, dengan memaklumkan
Indjil dan memberi nasehat-nasehat
didepan umum dan didalam rumahrumah;
21 bahwa aku senantiasa berichtiar
mejakinkan orang Jahudi dan orang
Junani, supaja mereka bertobat kepada
Allah dan pertjaja akan Tuhan kita Jesus
Kristus.
22 Kini seolah-olah terbelenggu dalam
roh aku pergi ke Jerusalem dengan tak
tahu apa jang akan menimpa aku disitu.
23 Hanja Roh Kudus dari kota kekota
menjatakan kepadaku, bahwa belenggu
dan sengsara sedang menunggu aku.
24 Tetapi njawaku sedikitpun tidak
kuhiraukan, asal sadja aku dapat
menjelesaikan djalan hidupku dan tugas
jang telah dipertjajakan oleh Jesus
kepadaku, jaitu memberi kesaksian akan
Indjil rahmat Allah.
25 Dan aku tahu, bahwa kamu tak akan
melihat mukaku lagi, kamu sekalian jang
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kulawati untuk memaklumkan Keradjaan
itu.
26 Sebab itu sekarang ini aku
dengan sungguh-sungguh menjatakan
kepadamu, bahwa aku sutji dari darah
kamu sekalian,
27 karena selalu dengan tak segansegan telah kumaklumkan kepadamu
kehendak Allah seutuh-utuhnja.
28 Djagalah dirimu dan seluruh
kawanan, karena kamulah jang oleh
Roh Kudus dilantik sebagai pemimpin,
untuk menggembalakan umat Allah
jang diperolehNja dengan harga darah
PuteraNja sendiri.
29 Karena aku tahu, bahwa sesudah
aku pergi, serigala-serigala ganas akan
menjelundup pada kamu, jang tak
segan-segan merusakkan kawanan.
30 Dan diantara kamupun akan timbul
pengandjur-pengandjur adjaran palsu
untuk mengadjak murid-murid mendjadi
pengikut mereka.
31 Oleh karena itu hendaklah kamu
waspada dan djangan kamu lupa
bahwa selama tiga tahun, siang malam,
dengan tak kenal lelah dan dengan
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tangisan aku senantiasa mengadjar
kamu masing-masing.
32 Dan sekarang ini aku menjerahkan
kamu kepada Tuhan dan kepada
sabda rahmatNja, jang berkuasa
menjelesaikan pembangunan,
lagipula menganugerahkan kepadamu
warisanNja diantara segala orang kudus.
33 Perak, mas atau pakaian tak pernah
kutuntut dari seorangpun;
34 kamu sendiri tahu, bagaimana
tanganku inilah jang bekerdja untuk
nafakah bagi diriku sendiri dan bagi
kawan-kawanku.
35 Dalam segalanja itu telah kuberikan
tjontoh kepadamu, bahwa perlu bekerdja
demikian untuk menjokong orang-orang
lemah dan tepat ingat akan adjaran
Tuhan Jesus jang telah bersabda:
Lebih berbahagia memberi daripada
menerima.
36 Setelah berbitjara demikian,
Pauluspun berlutut dan berdoa bersama
mereka.
37 Sekalian mereka menangis, sambil
memeluk dan mentjiumnja.
38 Terlalu sedih hati mereka karena
dikatakannja, bahwa mereka takkan
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melihat mukanja lagi. Lalu mereka
mengantarnja kekapal.
1 Setelah kami melepaskan diri
kami dari mereka, kamipun
bertolak dan berlajar langsung menudju
Kos, pada hari berikutnja ke Rodos dan
dari sana ke Patara.
2 Disitu kami mendapat sebuah kapal
jang hendak menjeberang ke Fenisia,
dan kamipun naik, lalu bertolak.
3 Setelah pulau Siprus tampak disebelah
kiri, kami berlajar terus menudju Siria,
kemudian singgah di Tirus, dimana
muatan dibongkar.
4 Disitu kami mengundjungi muridmurid dan tinggal tudjuh hari lamanja.
Dengan ilham Roh Kudus mereka
menasehati Paulus, supaja djangan ia
naik ke Jerusalem,
5 tetapi setelah liwat tudjuh hari
itu kamipun berangkat meneruskan
perdjalanan. Segala murid bersama
isteri-isteri dan anak-anak menghantar
kami sampai keluar kota. Dipantai kami
berlutut dan berdoa,
6 lalu kami berpamitan. Kamipun naik
kapal dan mereka pulang kerumahnja.
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Tirus kami berlajar ke Ptolomeus
untuk mengachiri pelajaran kami disitu.
Di Ptolomeus kami memberi salam
kepada saudara-saudara dan tinggal
satu hari diantara mereka.
8 Pada hari berikutnja kami berangkat
pula, kemudian sampai di Sesarea.
Di Sesarea kami pergi kerumah
Pilipus, pengadjar Indjil, seorang dari
ketudjuh itu, dan dalam rumahnja kami
menumpang.
9 Pilipus mempunjai empat puteri jang
mempunjai kurnia kenabian.
10 Sedang kami berada disitu sudah
beberapa hari lamanja, datanglah
seorang nabi dari Judea bernama
Agabus.
11 Ia mendekati kami dan diambilnja
ikat pinggang Paulus, diikatkannja
pada tangan dan kakinja, dan berkata:
Inilah sabda Roh Kudus: Beginilah
nanti orang-orang Jahudi di Jerusalem
akan mengikat orang jang mempunjai
ikat pinggang ini, dan mereka akan
menjerahkannja kepada kaum kufur.
12 Setelah mendengar itu, kami dan
sekalian saudara minta kepadanja,
supaja ia djangan naik ke Jerusalem.
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Paulus mendjawab: Mengapa
kamu menangis untuk menghantjurkan
hatiku? Aku siap, bukan sadja untuk
diikat, melainkan djuga untuk dibunuh
bagi Nama Jesus, Tuhan kita.
14 Dan sebab ia tidak dapat menerima
nasehat kami, kamipun menjerah sadja
dan berkata: Djadilah kehendak Tuhan!
15 Setelah tinggal beberapa hari,
kamipun bersiap lalu berangkat ke
Jerusalem.
16 Beberapa murid dari Sesarea
menemui kami, hendak membawa kami
kerumah seorang jang bernama Mnason.
Dia berasal dari Siprus dan sudah
lama mendjadi murid. Kami bermaksud
menginap dalam rumahnja.
17 Setiba di Jerusalem, saudara-saudara
menjambut kami dengan gembira.
18 Pada hari berikutnja Paulus beserta
kami mendapatkan Jakobus dalam
rumahnja, dan sekalian orang tua-tua
ada berkumpul disitu.
19 Setelah bersalam-salaman, Paulus
mentjeriterakan dengan pandjang lebar,
apa jang dikerdjakan Allah dengan
perantaraan usahanja diantara kaum
penjembah dewa-dewa.
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itu merekapun
memuliakan Allah. Tetapi mereka
berkata kepadanja: Hai saudara, sudah
tampak olehmu, berapa ribuan orang
Jahudi telah masuk umat, tetapi mereka
semua sangat tjinta kepada hukum
taurat.
21 Dan mereka telah mendengar
tentangmu, bahwa engkau mengadjar
orang-orang Jahudi, jang tinggal
diantara kaum kufur, supaja murtad dari
Moses, dengan mengandjurkan mereka
djangan menjunatkan anak-anaknja dan
mentaati adat-istiadat.
22 Djadi sekarang, apakah akalnja?
Tentu banjak orang akan datang
berhimpun sebab mereka tahu, bahwa
engkau telah tiba.
23 Oleh karena itu kerdjakanlah apa
jang kami nasehatkan kepadamu. Ada
disitu empat orang bernazar.
24 Bawalah mereka sertamu dan
sutjikanlah dirimu beserta mereka,
dan belandjailah mereka supaja dapat
ditjukur rambutnja. Kalau begitu, semua
orang akan tahu, bahwa tak benarlah
apa jang didengarnja tentang dirimu,
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melainkan bahwa engkau tetap mentaati
hukum taurat.
25 Tetapi mengenai orang-orang
bekas penjembah dewa-dewa jang
telah pertjaja, sudah kami sampaikan
keputusan-keputusan kami, bahwa
mereka harus berpantang dari daging
bekas pudjaan berhala, dari darah dan
dari daging binatang-binatang jang mati
lemas, dan lagi dari zinah.
26 Pada hari berikutnja Paulus membawa
serta keempat orang itu, lalu menjutjikan
diri bersama mereka. Ia masuk kenisah
supaja menentukan hari penjelesaian
penjutjiannja, dan kurban-kurban
dipersembahkan bagi masing-masing
mereka.
27 Ketika hampir genap tudjuh hari itu,
orang-orang Jahudi jang berasal dari
Asia melihat Paulus dalam kenisah, lalu
mengasut rakjat dan menangkap dia,
sambil berteriak:
28 Hai orang-orang Israel, tolong! Dia
inilah jang bitjara kepada semua orang
dan dimana-mana menentang kaum
kita, menentang hukum taurat dan
menentang tempat ini. Apalagi ia telah
membawa orang-orang kufur masuk
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kenisah, dan telah menadjiskan tempat
sutji ini.
29 Memang sesungguhnja, mereka
telah melihat Paulus berdjalan dikota
bersama Trofinus, jang berasal dari
Efesus, dan pada sangka mereka Paulus
telah membawa dia masuk kenisah.
30 Timbullah hiru-hara diseluruh kota
dan rakjat berkerumun kesitu. Mereka
menangkap Paulus dan menjeretnja
keluar kenisah, dan segera segala pintu
dikuntji.
31 Tetapi ketika mereka mentjoba
membunuhnja, orang memberitakan
kepada panglima pasukan, bahwa ada
kekatjauan dalam seluruh Jerusalem.
32 Iapun datang segera dengan
sekelompok tentara dan beberapa
perwira, dan menjerbu kepada chalajak
ramai itu. Serta melihat panglima itu
datang dengan tentara, orang banjak itu
berhenti menghantam Paulus.
33 Panglima itu datang dekat, lalu
disuruhnja tangkap Paulus dan ikat
dengan dua rantai. Setelah itu ia
bertanja, siapa orang itu dan apa jang
diperbuatnja.
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semua orang itu berteriakteriak, simpang siur, dan karena ribut
gaduh itu, tak dapat ia mengerti
apakah jang sebenarnja terdjadi, maka
disuruhnja bawa dia kebenteng.
35 Sedang Paulus naik tangga, serdaduserdadu terpaksa mengusung dia karena
orang terlalu berdesak-desakan.
36 Mereka menjusul sambil berteriak:
Bunuhlah dia.
37 Ketika Paulus hendak dibawa masuk,
berkatalah ia kepada panglima: Bolehkah
kiranja aku mengatakan sesuatu kepada
tuan? Bertanjalah ia: Engkau tahu
bahasa Junani?
38 Bukankah engkau orang Mesir,
jang tak lama berselang mengadakan
pemberontakan dan membawa empat
ribu orang bersendjata kepadang gurun?
39 Paulus mendjawab: Aku ini orang
Jahudi, berasal dari Tarsus di Silisia,
warga kota jang tak sedikit masjhurnja
itu. Aku minta diperkenankan berbitjara
kepada orang banjak ini.
40 Dan setelah diizinkan, berdirilah
ia diatas tangga dan memberi isjarat
kepada orang banjak itu, dan setelah
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suasana tenang, iapun berbitjara dengan
bahasa Ibrani, katanja:
1 Saudara-saudaraku dan bapakbapak sekalian, dengarkanlah apa
jang kini hendak kukatakan kepadamu
untuk membela diriku.
2 Ketika mereka mendengar ia berbitjara
dalam bahasa Ibrani, merekapun makin
tenang. Ia melandjutkan katanja:
3 Aku ini orang Jahudi, lahir di Tarsus
di Silisia, tetapi diasuh dalam kota ini.
Disini aku telah duduk didepan kaki
Gamaliel dan dididik menurut tafsiran
hukum leluhur kita jang paling keras.
Aku penuh gairah bagi Allah sama
seperti kamu hari ini.
4 Aku telah mengedjari segala penganut
djalan itu sampai mereka dibunuh. Dan
aku sendiri merantaikan mereka dan
memasukkannja kedalam pendjara, baik
laki-laki maupun wanita.
5 Tentang hal itu imam agung mendjadi
saksiku, pun seluruh madjelis orang tuatua. Bahkan mereka telah menjerahkan
kepadaku surat-surat untuk saudarasaudara di Damaskus, dan aku telah
pergi kesana hendak membelenggu
semua orang itu jang terdapat disana,
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untuk membawa mereka ke Jerusalem
supaja disiksakan.
6 Tetapi ketika aku sedang ditengah
djalan kesitu, dan sudah mendekati
kota Damaskus, kira-kira tengah hari,
tiba-tiba terpantjarlah suatu tjahaja jang
hebat dari langit jang meliputi aku.
7 Akupun djatuh ketanah dan aku
mendengar suatu suara jang bersabda:
Saul, Saul, mengapa engkau mengedjari
aku?
8 Aku mendjawab: Siapa engkau, ja
Tuan? Berkatalah Ia: Akulah Jesus dari
Nazaret jang engkau kedjari.
9 Tjahaja itu kelihatan oleh segala
kawanku, tetapi suara jang berkata
kepadaku itu tidak didengarnja.
10 Aku bertanja pula: Tuan, apa jang
Kaukehendaki aku perbuat? Djawab
Tuhan kepadaku: Bangunlah dan masuk
ke Damaskus; disitu akan dikatakan
kepadamu apa jang harus engkau
perbuat.
11 Dan sebab aku tidak dapat melihat,
karena mataku silau oleh terang itu,
teman-temanku memegang tanganku
dan aku dipimpin mereka ke Damaskus.
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ada seorang bernama Ananias,
jang sangat beribadat menurut hukum
taurat, lagi amat dipudji oleh sekalian
orang Jahudi jang berdiam disitu.
13 Ia datang kepadaku dan berkata:
Saul, saudaraku, lihatlah. Dan pada saat
itu djuga aku melihat.
14 Dikatakannja pula: Tuhan nenek
mojang kita dari semula sudah
menentukan engkau untuk mengetahui
kehendakNja, dan untuk memandang
Jang-Besar serta mendengar suara jang
keluar dari mulutNja.
15 Engkaulah harus mendjadi saksi
bagiNja, untuk memberi kesaksian
didepan segala manusia, tentang apa
jang sudah kaulihat dan dengar.
16 Tetapi mengapa engkau ragu-ragu
lagi? Mari, terimalah permandian dan
sutjikanlah dirimu dari dosa-dosamu
dengan menjerukan NamaNja.
17 Kemudian, setelah aku kembali di
Jerusalem, terdjadilah pada suatu hari,
ketika aku tengah berdoa dalam kenisah,
tiba-tiba aku diliputi suatu kegaiban,
18 dan aku melihat Dia, dan Ia berkata
kepadaku: Lekas, berangkatlah dari
Jerusalem, sebab orang-orang disini
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tidak akan menerima kesaksianmu
tentang Aku.
19 Aku mendjawab: Tuhan, mereka
tahu, bahwa akulah jang sudah
menjuruh tangkap dan pukul dalam
sinagoga-sinagoga mereka jang pertjaja
akan Dikau.
20 Dan ketika darah saksiMu Stefanus
ditumpahkan, akupun hadir dan aku
sepakat dengan orang-orang jang
membunuhnja. Dan akulah jang
mendjaga pakaian mereka.
21 Tetapi Ia berkata: Pergilah, sebab
Aku hendak mengutus engkau kepada
kaum penjembah dewa-dewa djauh dari
sini.
22 Sampai pada perkataan terachir ini
orang Jahudi mendengarkan, tetapi
setelah itu mereka mulai berteriakteriak, katanja: Musnahkanlah dia dari
bumi; tak pantas dia hidup.
23 Tetapi sebab terlampau ribut teriakan
itu, lagi mereka mulai melutjutkan
mantolnja dan melemparkan debu
keudara,
24 maka panglima menjuruh bawa
Paulus kedalam benteng, supaja
diperiksa sambil didera, dan dengan
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demikian dapat diketahui, apakah alasan
orang-orang itu berteriak menentang
Paulus.
25 Tetapi setelah diikat dengan tali kulit,
berkatalah Paulus kepada senturio:
bolehkah kamu mendera seorang
warganegara Roma, terlebih sebelum ia
diadili?
26 Setelah didengar senturio perkataan
itu, ia melaporkan kepada panglima,
katanja: Apakah jang hendak tuan
perbuat? Orang itu warganegara Roma.
27 Lalu panglima bertanja kepada
Paulus: Katakanlah kepadaku, betulkah
engkau warganegara Roma? Djawab
Paulus: Betul.
28 Kata panglima pula: Hak
kewarganegaraan itu aku beli dengan
banjak uang. Tetapi Paulus berkata: Dan
aku mempunjai hak itu dari lahirku.
29 Lalu orang-orang jang hendak
mulai memeriksa perkaranja, segera
melepaskannja. Panglima itupun
takut, sebab ia tahu bahwa seorang
warganegara Romalah jang ditangkap
olehnja.
30 Sebab ia ingin mengetahui lebih
teliti apakah tuduhan-tuduhan orang
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Jahudi terhadap Paulus, maka keesokan
harinja panglimapun menjuruh ambil
dia dari pendjara, lalu dikumpulkannja
imam-imam besar beserta segenap
Sanhedrin dan menghadapkan Paulus
kepada mereka.
1 Sambil menatap tadjam kepada
sidang Sanhedrin mulailah Paulus
berbitjara katanja: Para saudaraku
sekalian: Sampai pada hari ini aku tetap
beribadat dengan hati murni kepada
Allah.
2 Imam agung Ananias menjuruh orangorang jang berdiri disitu menampar
mulutnja.
3 Tetapi Paulus berkata: Engkau
akan ditampar oleh Allah, hai dinding
berlabur putih. Engkau duduk disitu
untuk menghukum aku menurut hukum
taurat, sedangkan engkau sendiri
melanggar taurat dengan menjuruh
orang menampar aku.
4 Maka berkatalah orang-orang jang
berdiri disitu: Beranikah engkau
menghina imam agung Allah?
5 Paulus mendjawab: Saudara-saudara,
aku tidak tahu, bahwa dia imam agung,
karena ada tersurat: Djanganlah engkau

23
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mengumpat pembesar-pembesar
kaummu.
6 Tetapi sebab Paulus tahu, bahwa
sidang Sanhedrin itu separuhnja
termasuk golongan saduki dan jang lain
golongan parisi, maka berkatalah ia
kepada sidang Sanhedrin itu: Saudara
saudara, akupun dari golongan parisi dan
anak seorang parisi, dan aku dihadapkan
kepada madjelis pangadilan ini demi
pengharapan kita dan demi kebangkitan
orang mati.
7 Setelah ia berkata demikian,
timbullah perselisihan antara kaum
parisi dan kaum saduki, dan sidangpun
terbagi-bagi.
8 Adapun kaum saduki berpendapat
bahwa tidak ada kebangkitan orang
mati dan tidak ada Malaekat atau roh;
sedangkan kaum parisi pertjaja akan
adanja Malaekat dan roh.
9 Maka terdjadilah kekatjauan jang
hebat. Beberapa ahli taurat dari golongan
parisi tampil kemuka dan menandaskan
katanja: Kami tidak mendapat kesalahan
sedikitpun pada orang ini! Mau buat apa
kalau suatu roh atau seorang Malaekat
pernah berbitjara kepadanja?
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pertengkaran makin
mendjadi-djadi dan panglimapun
chawatir, kalau-kalau mereka akan
meremukkan Paulus, maka iapun
menjuruh laskar-laskar turun dan segera
mengambil dia dari tengah mereka dan
membawanja kedalam benteng.
11 Diwaktu malam Tuhan berdiri
didepannja dan berkata kepadanja:
Tabahkanlah hatimu; sebagaimana
engkau telah memberi kesaksian akan
Daku di Jerusalem, demikian haruslah
engkau memberi kesaksian di Roma
djuga.
12 Pada pagi-pagi berhimpunlah
sekelompok orang Jahudi jang
bersumpah katanja, tidak hendak makan
minum sampai mereka membunuh
Paulus.
13 Orang-orang jang sepakat itu lebih
dari empat puluh orang djumlahnja.
14 Mereka pergi menghadap imamimam besar dan para orang tua-tua,
katanja: Kami sudah bersumpah, tidak
akan makan dan minum sampai Paulus
itu kami bunuh.
15 Oleh karena itu hendaklah kamu
beserta sanhedrin berbitjara dengan
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panglima, supaja ia menghadapkan
Paulus kepadamu, seolah-olah untuk
memeriksa perkaranja lebih teliti lagi.
Sementara itu kami siap membunuh dia
sebelum ia sampai kesitu.
16 Tetapi hal itu terdengar oleh putera
saudari Paulus. Iapun pergi kebenteng
memberitahukannja kepada Paulus.
17 Lalu Paulus memanggil seorang
perwira dan berkata kepadanja: Bawalah
anak ini menghadap panglima, sebab
ada jang hendak dikatakannja kepada
beliau.
18 Lalu dia menghantar anak itu
kepada panglima, dan berkata kepada
beliau: Tadi saja dipanggil Paulus, orang
tahanan itu, dan dimintanja supaja
saja menghantar anak ini kepada tuan,
karena ia ingin memberitahukan sesuatu
kepada tuan.
19 Lalu panglima itu memegang tangan
anak itu, dan membawa dia kesamping
dan bertanja: Apakah jang hendak
kaukatakan kepadaku?
20 Djawab anak itu: Orang-orang
Jahudi sepakat hendak meminta tuan
menghadapkan Paulus kepada sanhedrin
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besok pagi, seakan-akan tuan akan
memeriksanja lebih teliti lagi.
21 Tetapi tuan djangan pertjaja
kepada mereka, karena ada lebih dari
empat puluh orang siap menghadang
dia. Mereka itu sepakat dengan
sumpah katanja, tidak akan makan
minum sampai mereka membunuh
Paulus. Sekarang mereka siap sedang
menunggu keputusan tuan.
22 Panglimapun menjuruh anak itu
pulang dan berpesan kepadanja:
Djangan kaukatakan kepada siapapun
djua, bahwa hal ini telah kauberitahukan
kepadaku.
23 Sesudah itu panglima memanggil
dua perwira dan berkata kepada
mereka: siapkan tentara dua ratus orang
untuk pergi ke Sesarea, dan tudjuh
puluh serdadu berkuda dan dua ratus
bertombak, mulai djam ketiga malam.
24 Sediakan pula keledai-keledai
tunggang untuk membawa Paulus
dengan aman kepada walinegeri Feliks.
25 Dan ia menulis pula seputjuk surat
dengan isi sebagai berikut:
26 Klaudius Lisias kepada walinegeri
Feliks, selamat!

Kisah Para Rasul 23.27 –32
27 Orang

139

ini ditangkap oleh orangorang Jahudi, dan mereka hampir
membunuhnja waktu saja datang
dengan tentara dan melepaskannja,
sebab saja dengar bahwa ia warganegara
Roma.
28 Untuk mengetahui dengan alasan
mana mereka mendakwa dia, saja
menghadapkannja kepada sanhedrin.
29 dan saja dapat tahu, bahwa dia
dituduh berdasarkan soal-soal taurat
mereka, tetapi tak ada tuduhan jang
menuntut hukuman mati atau pendjara
baginja.
30 Dan karena dilaporkan kepada
saja, bahwa ada rentjana untuk
membunuhnja, maka segera saja suruh
bawa dia kepada tuan. Kepada para
pendakwanjapun saja kabarkan, supaja
mereka memadjukan perkara itu kepada
tuan. Salam!
31 Lalu sesuai dengan perintahperintah jang diberikan itu, tentarapun
mengambil Paulus dan dibawanja
diwaktu malam ke Antipatris.
32 Pada hari berikutnja mereka
menjuruh orang-orang berkuda
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menghantarnja terus, sedang mereka
sendiri pulang kebenteng.
33 Dan setelah tiba di Sesarea,
mereka menjampaikan surat itu kepada
walinegeri dan menjerahkan djuga
Paulus kepadanja.
34 Walinegeri membatja surat itu, lalu
bertanja, dari propinsi manakah asalnja.
Dan setelah diketahuinja, bahwa ia dari
Silisia,
35 ia berkata: akan kupanggil engkau
menghadap sesudah para pendakwamu
tiba. Lalu diperintahkannja supaja Paulus
ditahan dalam pretorium Herodes.
1 Lima hari kemudian sampailah
imam agung Ananias beserta
beberapa orang tua-tua dan seorang
pengatjara bernama Tertulus, dan
memadjukan tuduhan-tuduhannja
terhadap Paulus kepada wali negeri.
2 Pauluspun dihadapkan, lalu Tertulus
mengemukakan tuduhan-tuduhannja,
katanja: Bahwa oleh usahamu, Feliks
jang mulia, kami menikmati sedjahtera
jang besar, dan oleh kebidjaksanaan
tuan banjak sekali perbaikan sudah
dilaksanakan bagi kami,
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itu kami akui senantiasa dan
dimana-mana dengan merasa sjukur
jang besar.
4 Tetapi supaja djangan kami lebih
lama membosankan tuan, saja minta
sudilah tuan demi kerelaan hati tuan
jang terkenal itu, mendengarkan uraian
kami jang singkat ini.
5 Kami telah mengetahui bahwa orang
ini bagaikan sampar; ia menimbulkan
kekatjauan diantara segala orang Jahudi
diseluruh bumi; ia salah satu gembong
mazhab Nazrani,
6 jang bahkan telah tjoba menadjiskan
kenisah. Sebab itu kami telah
menangkap dia dan bermaksud
mengadili dia menurut hukum kami.
7 Tetapi panglima Lisias datang tjampur
tangan dan mentjabut dia dengan
kekerasan dari tangan kami,
8 dan dia memerintahkan supaja
pendakwa-pendakwa menghadap
tuan. Kalau tuan menanjakan segala
hal itu kepadanja, tuan sendiri akan
mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan
kami benar.
9 Semua orang Jahudi menjatakan
bahwa mereka setudju, dan menegaskan
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bahwa sungguh-sungguh demikian
perkara itu.
10 Lalu walinegeri memberi isjarat
kepada Paulus supaja ia berbitjara. Dan
berkatalah Paulus: Sebab aku tahu,
bahwa sudah banjak tahun lamanja
tuan adalah hakim atas kami ini, maka
dengan penuh harapan aku membela
perkaraku.
11 Tuan dapat memperoleh kepastian,
bahwa tidak lebih dari duabelas hari
lalu, aku naik ke Jerusalem hendak
melakukan ibadat.
12 Tidak seorangpun jang melihat
aku bertengkar dalam kenisah atau
mengadakan hiru-hara dalam sinagoga
atau dimana sadjapun dalam kota.
13 Tidak pula dapat mereka
mengadjukan bukti-bukti untuk
segala tuduhan jang mereka kemukakan
terhadap aku.
14 Tetapi aku mengaku dihadapanmu,
bahwa dengan menganut djalan jang
mereka sebutkan mazhab itu, aku tetap
mengabdi Allah, Tuhan nenek-mojang
kami, dalam segala hal jang termaktub
dalam taurat dan kitab-kitab para nabi.
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menaruh pengharapan kepada
Allah, sama seperti merekapun djuga,
bahwa ada kebangkitan orang-orang
jang benar dan orang-orang jang djahat.
16 Sebab itu aku tetap berusaha hidup
dengan hati murni dihadapan Allah dan
manusia.
17 Dan setelah bepergian beberapa
tahun, aku kembali dengan membawa
derma bagi kaum bangsaku dan untuk
mempersembahkan kurban-kurban.
18 Tetapi sementara aku melakukannja
sehabis pentahiran, beberapa orang
Jahudi dari Asia mendapati aku dalam
kenisah, tetapi tak terdjadi kekatjauan
rakjat atau kegemparan.
19 Sebenarnja orang-orang itulah
jang harus menghadap tuan untuk
mendakwa, djikalau sekiranja ada
tuduhan-tuduhannja terhadap aku.
20 Atau kalau tidak, hendaknja mereka
ini membuktikan, kedjahatan apakah
jang didapatinja, ketika aku diperiksa
didepan sanhedrin.
21 Atau barangkali seruanku satusatunja ini, ketika aku berdiri ditengahtengah mereka, jakni: Demi kebangkitan
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orang mati hari ini aku berdiri dihadapan
madjelis pengadilanmu.
22 Feliks jang sangat paham akan hal
djalan itu, menjuruh mereka kembali,
katanja: Setelah panglima Lisias datang,
perkaramu itu akan kuputuskan.
23 Lalu ia memerintahkan kepada kepala
laskar manahan Paulus, tetapi boleh
memberikan kebebasan sedikit, dan
djangan mentjegah sahabat-sahabatnja
melajaninja.
24 Beberapa hari kemudian Feliks
datang bersama isterinja, Drusila,
seorang Jahudi, dan dipanggilnja Paulus,
lalu mendengarkan pembitjaraannja
tentang pertjaja akan Jesus Kristus.
25 Tetapi ketika ia mulai berbitjara
tentang keadilan, mengekang diri dan
pengadilan terachir, Felikspun mendjadi
takut dan berkata: Sekarang pulanglah
dahulu; kalau saja ada waktu lagi, saja
akan suruh panggil engkau.
26 Sementara itu Feliks harap mendapat
uang dari Paulus, dan sebab itu
berulang-ulang ia suruh panggil dia
untuk bertjakap-tjakap dengannja.
27 Tetapi dua tahun kemudian Feliks
diganti oleh Porsius Festus dan untuk
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mengambil hati orang Jahudi, ia
meninggalkan Paulus dalam tahanan.
1 Tiga hari setelah tiba dalam
propinsi, Festus membuat
perdjalanan dari Sesarea ke Jerusalem.
2 Disitu para imam besar dan
orang-orang Jahudi jang terkemuka
menghadap dia, untuk memadjukan
dakwaan terhadap Paulus.
3 Mereka minta kepadanja sebagai
memohon suatu anugerah menentang
Paulus, supaja disuruhnja membawa
Paulus ke Jerusalem. Tetapi mereka
sudah mempunjai rentjana mengadang
dia untuk membunuhnja ditengah
djalan.
4 Festus mendjawab, bahwa Paulus
harus tinggal tetap dalam tahanan di
Sesarea, dan bahwa tidak lama lagi ia
sendiri akan pergi kesitu.
5 Katanja lagi: Hendaklah beberapa
orang terkemuka dari antara kamu
turut serta kesitu bersama aku, untuk
memadjukan dakwaanmu terhadapnja
djikalau sekiranja ada kesalahannja.
6 Hanja delapan atau sepuluh hari
lamanja Festus tinggal diantara mereka,
lalu pulang ke Sesarea. Pada hari
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berikutnja ia mengadakan sidang
pengadilan, dan disuruhnja hadapkan
Paulus.
7 Setelah Paulus hadir, orang-orang
Jahudi jang datang dari Jerusalem
mengelilinginja, sambil mengemukakan
banjak tuduhan terhadapnja, tetapi jang
tidak dapat mereka buktikan.
8 Dan Pauluspun membela diri, katanja:
Aku tidak melakukan kedjahatan
sedikitpun terhadap kaum Jahudi,
terhadap kenisah atau terhadap Kaisar.
9 Dan Festus jang berniat mengambil
hati orang Jahudi berkata kepada Paulus:
Apakah engkau mau pergi ke Jerusalem,
supaja diadili disitu dihadapanku
mengenai segala perkara ini?
10 Tetapi Paulus mendjawab: Aku
sekarang menghadap pengadilan Kaisar,
dan disinilah aku harus diadili. Terhadap
orang Jahudi aku tidak bersalah apa-apa,
seperti tuan sendiri tahu amat baik.
11 Djikalau aku sungguh-sungguh
bersalah dan telah melakukan barang
kedjahatan jang patut disiksa dengan
hukuman mati, maka aku tidak enggan
mati. Tetapi djika samasekali tidak
benar apa jang mereka tuduhkan
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terhadapku, maka seorangpun tidak
berhak menjerahkan aku kepada
mereka, demi menjenangkan hati
mereka itu sadja. Aku naik apel ke
Kaisar.
12 Lalu setelah berunding dengan
para penasehatnja, Festus mendjawab:
Engkau minta naik apel kepada Kaisar;
djadi engkau akan berangkat menghadap
Kaisar.
13 Beberapa hari kemudian radja Agripa
bersama Bernike datang ke Sesarea
hendak mengundjungi Festus.
14 Selama beberapa hari mereka tinggal
disitu, Festus memaparkan perkara
Paulus kepada radja, katanja:
15 Feliks meninggalkan dalam tahanan
disini seorang, jang didakwa oleh
para imam besar dan orang-orang
kaum Jahudi ketika saja berada di
Jerusalem. Mereka menuntut supaja
saja menghukum dia.
16 Saja djawab kepada mereka: Orang
Roma tidak biasa menjerahkan seorang
terdakwa, sebelum dia dihadapkan
dengan para pendakwanja dan diberi
kesempatan untuk membela dirinja
terhadap tuduhan.
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mereka telah datang kesini,
dan pada hari berikutnja dengan tidak
menunda saja mengadakan sidang
pengadilan dan saja suruh hadapkan dia.
18 Para pendakwa berdiri
mengelilinginja, tetapi tidak suatu
tuduhanpun dimadjukannja mengenai
perbuatan djahat sebagaimana saja
duga-dugakan.
19 Mereka hanja berselisih dengan
dia mengenai soal-soal agama mereka
sendiri, dan mengenai seorang jang
bernama Jesus jang telah mati,
sedangkan Paulus berkata bahwa Dia
hidup.
20 Dan sebab sulit bagi saja memeriksa
hal-hal sematjam itu, saja tanja
kepadanja, apakah ia mau pergi ke
Jerusalem untuk diadili disitu mengenai
segala perkara itu.
21 Tetapi Paulus minta naik apel kepada
Kaisar dan mau tinggal dalam tahanan,
sampai keputusan Kaisar tiba.
22 Lalu Agripa berkata kepada Festus:
Saja sendiri mau mendengarkan dia.
Udjar Festus: Besok nanti tuan akan
mendengarkan dia.
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pada keesokan harinja Agripa
datang bersama Bernike dengan
upatjara semarak, diiringi oleh para
panglima dan orang-orang terkemuka
dari kota, lalu masuk kedalam balai
pengadilan. Kemudian atas perintah
Festus Pauluspun dihadapkan.
24 Lalu Festus berpidato, katanja: Radja
Agripa dan para hadirin, lihatlah orang
itu. Menentang dialah maka seluruh
kaum Jahudi, baik di Jerusalem maupun
disini, menghadap saja dengan berteriak
bahwa tak boleh orang itu dibiarkan
hidup.
25 Pada hal saja tahu, bahwa tidak ada
sesuatupun perbuatannja, jang patut
disiksa dengan hukuman mati. Tetapi
dia sendiri minta naik apel kepada
Agustus dan sajapun sudah menetapkan
mengirimnja menghadap beliau.
26 Tetapi memang tidak ada sesuatu
jang pasti, jang harus saja tulis
kepada beliau. Karena itu saja telah
menghadapkannja kepada tuan-tuan,
teristimewa kepadamu Radja Agripa,
dengan harapan supaja sesudah
memeriksa perkaranja, saja tahu apa
jang patut ditulis.
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hemat saja tidak pantas
mengirim seorang tahanan, dengan
tidak menjatakan tuduhan-tuduhan jang
diadjukan terhadapnja.
1 Berkatalah Agripa kepada
Paulus: Sekarang engkau diberi
kesempatan untuk membela dirimu.
Lalu Paulus mengangkat tangannja dan
berbitjara membela diri, katanja:
2 Aku merasa bahagia, Radja Agripa,
karena aku diberi kesempatan membela
diri dihadapanmu menentang tuduhantuduhan jang dilantjarkan orang-orang
Jahudi terhadap diriku,
3 terlebih sebab tuan paham akan
adat-istiadat dan segala persoalan
kaum Jahudi. Sebab itu aku mohon
sudilah radja berkenan mendengarkan
perkataanku.
4 Tentang peri hidupku sedari ketjil,
sebagaimana dari semula aku bergaul
dengan kaum sebangsaku di Jerusalem,
itu diketahui oleh tiap orang Jahudi.
5 Sudah lama mereka kenal aku, dan
sekiranja mereka mau, dapatlah mereka
memberi kesaksian, bahwa aku selalu
hidup menurut ibadat mazhab jang
paling keras, jaitu mazhab parisi.
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sekarang aku berdiri didepan
pengadilan, karena harapan pada djandji
Allah kepada leluhur kita.
7 Keduabelas suku kami tetap
menantikan dengan penuh pengharapan
djandji itu dengan beribadat kepada
Allah siang dan malam. Dan karena
harapan itu, ja Radja, saja didakwa oleh
orang-orang Jahudi.
8 Apakah mustahil menurut tanggapan
tuan, kalau Allah membangkitkan
orang-orang jang telah mati?
9 Akupun pernah menjangka, adalah
kewadjibanku dengan segala dajaupaja menantang Nama Jesus Kristus
dari Nazaret itu. Dan itu telah aku
laksanakan di Jerusalem, dengan kuasa
jang diberikan oleh imam-imam besar.
10 Banjak orang kudus telah aku
djebakkan kedalam pendjara, dan kalau
mereka dihukum mati, akupun ikut
sepakat.
11 Sering-sering aku menjiksa mereka
dalam segala sinagoga, dan memaksa
mereka menghodjat Allah. Dan karena
terlalu marah terhadap mereka, aku
mengedjar mereka sampai kekota-kota
asing.
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maksud itu aku berangkat ke
Damaskus, dengan kuasa penuh dan
perintah dari para imam-imam besar.
Tetapi, radja,
13 pada perdjalanan itu, tengah hari,
tiba-tiba aku melihat suatu tjahaja dari
langit, djauh lebih menjilaukan dari
terang matahari, meliputi aku dan segala
orang jang mengiringi aku.
14 Kami semua djatuh ketanah dan
aku mendengar suatu suara berkata
kepadaku dalam bahasa Ibrani: Saul,
Saul, mengapa engkau mengedjari Aku?
Sukar bagimu menerdjang lawan galah
runtjing!
15 Lalu aku berkata: Siapa Engkau, ja
Tuan? Berkatalah Tuhan: Akulah Jesus,
jang kaukedjari.
16 Bangun dan berdirilah tegak! Aku
telah menampakkan DiriKu kepadamu
untuk mengangkat engkau mendjadi
pelajan dan saksi tentang segala
kenjataan, jang telah kau saksikan pada
Aku, dan jang akan kau saksikan dalam
penglihatan-penglihatan lagi.
17 Aku akan menjelamatkan engkau dari
tangan kaum ini dan kaum penjembah
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dewa-dewa, dan Aku akan mengutus
engkau kepada mereka,
18 untuk membuka mata mereka,
supaja merekapun berbalik dari
kegelapan kepada terang, dan dari kuasa
setan kepada Allah; lagipula supaja
dengan pertjaja akan Daku mereka akan
memperoleh pengampunan dosa dan
warisan bersama dengan sekalian orang
jang dikuduskan.
19 Oleh sebab itu, radja Agripa, tidak
pernah aku lalaikan pesanan dari
penglihatan itu,
20 melainkan aku pergi mengadjar
mula-mula kepada orang Jahudi di
Damaskus, lalu di Jerusalem, kemudian
keseluruh daerah Judea, achirnja kepada
kaum penjembah dewa-dewa, agar
mereka bertobat dan berpaling kepada
Allah, serta melakukan pekerdjaanpekerdjaan jang baik, sesuai dengan
tobatnja.
21 Karena soal inilah orang-orang Jahudi
itu menangkap aku dalam kenisah dan
mentjoba membunuh aku.
22 Tetapi dengan perlindungan Allah
aku masih bertahan sampai pada hari
ini, memberi kesaksian kepada semua
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orang, besar dan ketjil. Dan apa jang
aku adjarkan itu tidak lain daripada jang
termaktub dalam nubuat-nubuat para
nabi dan Moses, ialah
23 bahwa Mesias akan menderita
sengsara, lalu bangkit pula sebagai
jang pertama dari antara segala orang
mati, dan bahwa Ia akan memaklumkan
tjahaja kepada kaum Jahudi dan kepada
bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa.
24 Sedang Paulus masih berbitjara
demikian membela dirinja, berserulah
Festus dengan suara keras: Hai Paulus,
otakmu tidak waras; pengetahuanmu
jang besar membuat engkau gila!
25 Tetapi Paulus mendjawab: Aku tidak
gila, Festus jang budiman; apa jang aku
bitjarakan adalah kebenaran dan hikmat.
26 Radja tentu paham akan perkara ini,
maka sebab itu aku bitjara kepada beliau
dengan berani. Pada hematku tidak ada
sesuatu jang tidak diketahuinja tentang
segala ini, sebab bukannja terdjadi
disuatu pelosok.
27 Radja Agripa, adakah radja pertjaja
kepada nabi-nabi? Saja jakin, - tentu
radja pertjaja.
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28 Berkatalah

Agripa kepada
Paulus: Hampir-hampir akupun
kaudjadikan penganut Jesus itu dengan
pembitjaraanmu itu.
29 Kata Paulus: Saja mohon kepada
Allah, semoga lambat atau tjepat, bukan
Radja sadja, melainkan semua orang
jang hadir disini dan mendengarkan
perkataanku, mendjadi seperti aku,
terketjuali belenggu-belenggu ini.
30 Lalu radjapun bangkit berdiri dan
djuga wali negeri serta Bernike dan
semua hadirin.
31 Dan sedang berdjalan keluar mereka
berkata seorang kepada seorang: Orang
ini tidak melakukan sesuatu jang patut
disiksa dengan hukuman mati atau
pendjara.
32 Dan Agripa berkata kepada Festus:
Orang ini sudah dapat dibebaskan,
sekiranja ia tidak minta banding kepada
Kaisar.
1 Setelah ditetapkan pelajaran
kami ke Italia, Paulus dengan
beberapa orang tahanan lainnja
diserahkan kepada seorang senturio
jang bernama Julius, dari pasukan jang
disebut Agustus.
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naik sebuah kapal dari Adrimition
jang hendak menjusur pantai Asia, lalu
berlajar kelaut lepas. Aristarchus,
seorang Masedonia dari Tesalonika, turut
menemani kami.
3 Pada hari berikutnja kami singgah
ke Sidon. Dan sebab Julius itu
baik-budi terhadap Paulus, maka ia
mengizinkannja mengundjungi sahabatsahabatnja dan menerima sokongan dari
mereka.
4 Dari sana kami berlajar lagi menjusur
Siprus sebab angin sakal,
5 lalu mengarungi laut sepandjang
Silisia dan Pamfilia, kemudian sampai di
Mira dalam daerah Lisia.
6 Disitu Senturio itu mendapat
sebuah kapal dari Aleksandria jang
hendak berlajar ke Italia, dan kami
dipindahkannja kekapal itu.
7 Beberapa hari lamanja kami tjuma
madju sedikit dan dengan susah pajah
dapat mendekati Knidos, sebab angin
tidak baik, lalu membelok ke Kreta,
melewati tandjung Salmone,
8 lalu dengan susah pajah mentjapai
tempat bernama "Pelabuhan Indah",
dekat kota Lisia.
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sebab pelajaran sampai disitu
sudah makan tempoh, dan djuga
sudah sangat berbahaja, sebab waktu
puasapun sudah lampau,
10 maka Paulus memberi nasehat
katanja: Hai kawan-kawan, saja lihat
pelajaran ini, kalau diteruskan, akan
mendatangkan bahaja dan rugi kepada
muatan dan kapal, malah kepada njawa
kita djuga.
11 Tetapi senturio itu lebih pertjaja
kepada mualim dan nachoda daripada
nasehat Paulus.
12 Tambahan pula, karena pelabuhan itu
tidak tampan untuk tinggal disitu selama
musim dingin, maka kebanjakan mereka
merasa lebih baik berlajar terus, supaja
sedapat mungkin mentjapai Feniks,
suatu pelabuhan jang terbuka kearah
barat daja dan barat laut, untuk tinggal
disitu sepandjang musim dingin.
13 Dan ketika angin selatan bertiup,
mereka sangka maksudnja pasti
tertjapai, lalu merekapun membongkar
sauh dan berlajar rapat menjusur Kreta.
14 Tetapi tidak lama kemudian turunlah
dari djurusan pulau badai jang hebat,
jang disebut Erakuilo.

Kisah Para Rasul 27.15 –20
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karena kapal diseretnja serta dan
tak dapat tahan menentang angin, maka
kamipun menjerah dan membiarkan
dihanjutkan sadja.
16 Tatkala kami agak terlindung dalam
menjusur suatu pulau ketjil bernama
Klauda, maka dengan banjak susah kami
berhasil merebutkan sekotji.
17 Dan setelah sekotji dihela keatas
kapal, orang memasang alat darurat,
membarut kapal dengan tali temali. Dan
sebab takut, kalau-kalau terdampar
pada Sirtis, orang menurunkan segala
alat lajar dan kamipun terapung-apung
sadja.
18 Dengan tak berhenti-hentinja badai
menghembuskan kapal dengan hebat,
sehingga pada hari berikutnja separuh
muatan dibuang kelaut,
19 dan pada hari ketiga djuga alat-alat
kapal dibuang dengan tangan mereka
sendiri.
20 Beberapa hari lamanja matahari dan
bintang-bintang tidak kelihatan, dan
dengan hebatnja angin membadai terusmenerus, sehingga achirnja putuslah
harapan kami akan diselamatkan.

Kisah Para Rasul 27.21 –26
21 Sebab

159

sudah lama mereka tidak
makan, tampillah Paulus ketengah dan
berkata: Sahabat-sahabat, sekiranja
orang mengikuti nasehat saja, supaja
djangan kita tinggalkan pulau Kreta,
maka orang tak perlu mengalami
bentjana dan kerugian ini.
22 Meskipun begitu, dalam keadaan ini
aku menasehatkan lagi: Tabahkanlah
hatimu. Tidak seorangpun akan
kehilangan njawanja, tjuma kapal ini
akan hilang.
23 Tadi malam aku mendapat
kundjungan seorang Malaekat dari
Tuhanku, jaitu dari Allah jang aku
hormati,
24 dan ia berkata: Djangan tjemas,
Paulus, engkau harus menghadap
Kaisar, dan njawa segala orang jang
berlajar sertamu sudah dikurniakan
Allah kepadamu.
25 Sebab itu, sahabat-sahabat,
tetapkanlah hatimu, aku pertjaja kepada
Tuhan, bahwa akan djadi seperti jang
telah dikatakan kepadaku.
26 Tetapi kita akan terdampar pada
sebuah pulau.
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sesudah empatbelas malam
kami terapung-apung dilaut Adria,
kira-kira tengah malam kelasi-kelasi
mengira ada daratan dilihatnja.
28 Mereka membuang batu dan
diukurnja duapuluh depa. Setelah madju
sedikit lagi, dibuangnja batu lagi dan
diukur lima belas depa.
29 Sebab takut,kalau-kalau kami
terkandas pada batu karang, mereka
melemparkan empat buah sauh
diburitan, lalu kami menantikan tibanja
siang.
30 Kelasi-kelasi berichtiar melarikan diri
dan mereka menurunkan sekotji, katanja
untuk melabuhkan sauh dihaluan.
31 Tetapi Paulus berkata kepada senturio
dan para tentara: kalau mereka itu
meninggalkan kapal, tidak mungkin
kamu selamat.
32 Lalu tentara itu memotong tali dan
sekotji itu djatuh kelaut.
33 Dan sedang mereka menantikan
siang, Paulus mengadjak mereka
katanja: Sudah empatbelas hari lamanja
kalian tetap menanti, dengan menderita
lapar dan tidak makan apa-apa.
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aku menasehati kalian:
makanlah sekarang, karena ini perlu
supaja kamu selamat. Tidak satu
dari kalian akan kehilangan sehelai
rambutpun dari kepalanja.
35 Setelah berkata begitu, ia mengambil
roti, dan sesudah mengutjap doa sjukur
kepada Allah dihadapan segala orang
itu, dipetjahkannja dan mulai makan.
36 Melihat itu, semua orang hati kuat
kembali dan merekapun mulai makan.
37 Kami sekalian dikapal itu berdjumlah
duaratus tudjuhpuluh enam orang.
38 Dan sesudah semua orang itu makan
kenjang, orang membuang terigu jang
sisa kelaut untuk meringankan kapal.
39 Ketika mulai siang, mereka tidak
mengenal daratan itu, tetapi ada
kelihatan suatu teluk berpantai, lalu
diputuskan mendamparkan kapal
sedapat mungkin kepantai itu.
40 Lalu mereka memotong tali segala
sauh, dan sauh-sauh itu ditinggalkannja
sadja didasar laut. Sesudah mereka
mengorak tali kedua kemudi dan
memasang lajar topang kemuka angin,
lalu menudju kepantai itu.
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41 Tetapi

kapal terlanggar pada suatu
gosong, dan dibiarkan terdampar
diatasnja. Haluan kapal tinggal
terpantjang tidak bergerak, sedangkan
buritan patah ditumbuk ombak.
42 Tentara pun berniat membunuh
segala orang tahanan, supaja mereka
djangan melarikan diri dengan berenang,
43 tetapi maksud itu digagalkan oleh
senturio jang ingin menjelamatkan
Paulus. Iapun memerintahkan, supaja
semua orang jang pandai berenang
terdjun kelaut dan lebih dahulu naik
kedarat,
44 orang-orang lain akan menjusul
dengan memakai papan-papan dan
petjahan-petjahan dari kapal. Dengan
demikian semua orang itu dapat
mendarat dengan selamat.
1 Setelah naik kedarat dengan
selamat, kami dengar bahwa
daratan itu ialah pulau Malta.
2 Penduduk pulau itu luar biasa baik
budi terhadap kami. Sebab mulai
turun hudjan dan hawa dingin, mereka
memasang api besar dan menjuruh kami
duduk kelilingnja.
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memungut seberkas ranting
kering dan sedang ia meletakkannja
keatas api, seekor ular melontjat dari
dalamnja sebab kena panas api, dan
memagut tangan Paulus.
4 Melihat ular itu bergantung pada
tangan Paulus, penduduk pulau
itu berkata: dia ini tentu seorang
pembunuh, sebab baru sadja lepas dari
bentjana laut, dewi keadilan tidak djuga
membiarkan dia hidup.
5 Tetapi Paulus mengebaskan ular itu
dari tangannja kedalam api dan tidak
mengalami kesakitan sedikitpun.
6 Padahal mereka sangka, bahwa
badannja akan mendjadi bengkak
dan ia akan djatuh mati dengan
tiba-tiba. Sesudah menunggu lama,
ternjata bahwa ia tidak mendapat
kesusahan apapun, merekapun terbalik
pendapatnja, dan mengatakan bahwa ia
seorang dewa.
7 Tidak djauh dari tempat itu ada rumah
istirahat pembesar pulau itu, namanja
Publius. Dia menjambut kami dengan
ramah tamah dan mendjamu kami tiga
hari lamanja.

Kisah Para Rasul 28.8– 14
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itu ajah Publius ada berbaring
sakit demam dan disentri. Paulus masuk
mendapatkannja dan setelah berdoa ia
menjembuhkannja dengan meletakkan
tangan atasnja.
9 Sesudah kedjadian itu orang-orang
sakit lainpun dari pulau itu datang, dan
mereka djuga disembuhkannja.
10 Mereka sangat hormat terhadap
kami, dan ketika kami berangkat, kami
diperbekali dengan serba barang jang
kami perlukan.
11 Sesudah tiga bulan tinggal disitu,
kami berangkat naik sebuah kapal dari
Aleksandria, berlambang Dioskuroi, jang
selama musim dingin berlabuh dipulau
ini.
12 Kami singgah ke Sirakusa dan tinggal
disitu tiga hari.
13 Dari sana kami menjusur pantai, lalu
tiba di Regium. Pada hari berikutnja
bertiup angin selatan, sehingga pada
hari kedua kami sampai ke Putioli.
14 Disitu kami bertemu dengan saudarasaudara, dan kami diundangnja tinggal
tudjuh hari bersama mereka; dan
demikian kami menudju Roma.
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disana sudah
mendengar segala hal ihwal kami
dan datang menemui kami sampai
ke Forum Appii dan Tres Tabernae.
Setelah bertemu dengan mereka, Paulus
mengutjap sjukur kepada Allah dan
merasa tabah hati.
16 Setelah tiba di Roma, Paulus
diperkenankan mendiami sebuah rumah
tersendiri, bersama dengan seorang
tentara sebagai pengawal.
17 Berselang tiga hari diundangnja
orang-orang terkemuka dari umat
Jahudi, dan setelah mereka datang,
berkatalah ia kepada mereka: Saudarasaudaraku; meskipun aku sedikitpun
tidak bersalah terhadap kaum kita atau
adat-istiadat leluhur kita, namun aku
ditangkap di Jerusalem dan diserahkan
kepada orang Roma.
18 Setelah mereka ini memeriksa
perkaraku, mereka bermaksud
melepaskan aku, sebab tidak mendapat
suatu apa jang patut disiksa dengan
hukuman mati.
19 Tetapi sebab orang-orang Jahudi
itu tetap menantang, terpaksalah
aku meminta banding kepada Kaisar,
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bukannja seolah-olah ada jang hendak
kutuduhkan terhadap orang-orang
bangsa kita.
20 Dan sebab itu kuminta kalian datang
kemari, supaja dapat bertemu dan
berbitjara. Jang mendjadi alasan aku
berbelenggu ini, ialah harapan kaum
Israel.
21 Kata mereka kepadanja: Kami tidak
menerima surat-surat dari Judea dan
tidak ada saudara-saudara datang
kemari memberitakan atau mengatakan
apa-apa jang kurang baik tentangmu.
22 Hanja kami ingin mendengarkan
pendapatmu, karena kami tahu bahwa
mazhab itu menemui perlawanan
dimana-mana.
23 Bersama Paulus merekapun
menentukan suatu hari, dan pada hari
itu mereka berkumpul kembali dirumah
itu, kini dengan djumlah lebih besar. Dan
dari pagi sampai sore ia berbitjara dan
memberi kesaksian tentang Keradjaan
Allah, dan dengan sabda taurat dan
nabi-nabi ia tjoba mejakinkan mereka
tentang Jesus.
24 Ada jang dapat dijakinkan, sedangkan
jang lain tetap tidak pertjaja.
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tidak tertjapai kesesuaian
pendapat, maka bubarlah pertemuan itu,
namun sebelumnja Paulus mengatakan
satu-satunja ini: Tepatlah sabda Roh
Kudus jang disampaikanNja kepada para
leluhur kita dengan lidah Nabi Isaias:
26 Dengan telinga kamu mendengar,
namun tidak mengerti, dengan mata
kamu memandang, namun tidak
melihat;
27 karena bangsa ini tegar hati, kasar
pendengarannja, mereka memedjamkan
matanja, supaja sekali-kali djangan
mereka melihat dengan matanja, dan
mendengar dengan telinganja, serta
mengerti dalam hatinja, lalu bertobat
dan Aku menjembuhkan mereka.
28 Hendaklah kamu tahu, bahwa
keselamatan dari Allah akan diberikan
kepada bangsa-bangsa penjembah
dewa-dewa, dan mereka tentu akan
mendengarkan.
29 (Setelah Paulus berkata demikian,
orang-orang Jahudi itu pulang sambil
bertengkar-tengkar).
30 Dua tahun genap Paulus tinggal
dalam rumah jang disewanja itu,
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dan ia menerima semua orang jang
mendapatkannja.
31 Dengan tidak segan-segan dan tanpa
rintangan, ia memaklumkan Keradjaan
Allah dan mengadjar tentang Tuhan,
ialah Jesus Kristus.

Roma
1 Paulus,

hamba Kristus Jesus,
jang dipanggil mendjadi rasul, dan
dipentjilkan untuk pemakluman Indjil
Allah,
2 jang dahulu kala telah didjandjikan
dengan perantaraan para nabi didalam
buku-buku jang kudus,
3 mengenai PuteraNja, jang menurut
daging dilahirkan sebagai turunan David,
4 dan menurut Roh pengudusan sesudah
kebangkitanNja dari antara orang mati,
dilantik sebagai Putera Allah dalam
kekuasaan, Jesus Kristus Tuhan kita.
5 Dengan perantaraan Dialah kami telah
dikurniai rahmat djabatan rasul, untuk
mewudjudkan ketaatan kepertjajaan
bagi namaNja diantara bangsa-bangsa
penjembah dewa-dewa,
6 didalamnja kamupun tergolong, kamu
jang telah dipanggil mendjadi murid
Kristus.
7 Kepada kamu sekalian, orang-orang
tertjinta oleh Allah dan dikuduskan
karena terpanggil, jang tinggal di Roma:

1
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rahmat dan damai bagimu dari Allah
Bapa kita dan dari Tuhan kita Jesus
Kristus.
8 Pertama-tama aku mengutjap sjukur
kepada Allahku, dengan perantaraan
Jesus Kristus, karena kamu sekalian,
sebab kepertjajaan kamu sudah
mendjadi masjhur diseluruh dunia.
9 Allah jang kuabdi dalam rohku dengan
memaklumkan Indjil PuteraNja, adalah
saksiku, betapa tak henti-henti aku ingat
akan kamu,
10 dan senantiasa berdoa, supaja
achirnja kudapat suatu kesempatan
untuk mengundjungi kamu, kalau
dikehendaki Allah.
11 Aku rindu melihat kamu sekalian,
agar dapat sekedar memberi kamu
suatu kurnia rohani, guna meneguhkan
imanmu.
12 Atau sebenarnja, supaja aku diantara
kamu turut disegarkan oleh kepertjajaan
kita bersama, kepertjajaan kamu dan
kepertjajaan aku.
13 Saudara-saudaraku, aku tidak mau
kamu kurang mengetahui, bahwa sudah
kerap kali aku berniat - tetapi hingga kini
selalu dirintangi datang padamu, agar

Roma 1.14–19
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pada kamu djuga kuperoleh hasil, seperti
telah kuperoleh diantara bangsa-bangsa
penjembah dewa-dewa jang lain.
14 Aku berutang kepada orang-orang
Junani dan orang-orang biadab, orangorang tjerdik-tjendekia dan orang-orang
taktjerdas,
15 maka aku bersedia memaklumkan
Indjil diantara kamu jang di Roma djuga.
16 Dan akan Indjil aku tidak merasa
malu, sebab ia adalah kekuatan Allah,
untuk menjelamatkan semua orang jang
pertjaja, pertama-tama orang-orang
Jahudi, lagipun orang-orang Junani.
17 Karena didalamnja kebenaran
Allah menjatakan diri, berpokok pada
kepertjajaan dan menudju kepertjajaan,
seperti ada tertulis: "Siapa benar
berdasarkan kepertjajaan, akan hidup".
18 Karena murka Allah menampakkan
diri dari surga, menantang segala
kedurhakaan dan kedurdjanaan manusia
jang menindas kebenaran dalam
kedurdjanaannja.
19 Karena apa jang dapat diketahui
orang tentang Allah, memang njata
diantara mereka. Allah sendiri jang
menjatakannja kepada mereka.
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sedjak djadinja dunia
semesta, wudjud Allah jang tidak
kelihatan, menampakkan diri didalam
tjiptaan-tjiptaanNja, kalau diselidiki
dengan akal-budi: jaitu kekuasaanNja
jang kekal dan hakekat IlahiNja,
sehingga tak ada alasan bagi mereka
untuk berdalih-dalih.
21 Karena meskipun mereka tahu
tentangNja, namun mereka tidak
memuliakanNja sebagai Allah, dan
tidak mengutjap sjukur kepadaNja,
melainkan mendjadi bebal dalam segala
pemikirannja, dan hati mereka jang
tidak mau mengerti itu mendjadi gelap.
22 Mereka menamakan diri orang
bidjaksana tetapi mendjadi bodoh,
23 menukarkan kemuliaan Allah jang tak
dapat mati, dengan gambaran berupa
manusia fana, unggas, binatang berkaki
empat dan jang melata.
24 Oleh sebab itu Allah telah
menjerahkan mereka kepada
segala kemesuman, selaras dengan
keinginan hati mereka, sampai mereka
memperkosa kehormatan tubuhnja
sendiri.
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menukarkan kebenaran Allah
dengan kebohongan, dan beribadat
kepada tjiptaan ganti Pentjiptanja, jang
terpudji untuk selama-lamanja. Amin.
26 Oleh sebab itu Allah telah
menjerahkan mereka kepada hawanafsunja jang hina. Kaum isteri telah
menukarkan persetubuhan kodrati
dengan jang bertentangan dengan
kodrat.
27 Demikian pula kaum suami
meninggalkan hubungan kodrati dengan
isterinja, dan bernjala sjahwat antara
mereka sendiri, sehingga melakukan
perbuatan-perbuatan kedji, laki-laki
dengan laki-laki. Demikian mereka
sudah menerima balasan jang pantas
dari kesesatannja pada tubuh mereka
sendiri.
28 Dan sebab mereka mengabaikan
pengetahuan jang benar akan Allah,
maka Allah telah menjerahkan mereka
kepada tjita-tjitanja jang serba djahat,
sehingga mereka melakukan jang tak
senonoh.
29 Mereka penuh dengan segala matjam
kedjahatan: kebusukan hati, loba,
kedurdjanaan, tjemburu, pembunuhan,
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perkelahian, penipuan, kepalsuan,
pengumpatan.
30 Mereka adalah pemfitnah, memusuhi
Allah, menghina orang, angkuh hati,
sombong, tjerdik dalam berbuat djahat,
durhaka terhadap orang tuanja,
31 sembrono, tidak setia, tidak tahu
belas-kasihan, tidak tahu mengampuni.
32 Dan walaupun mereka tahu baik
akan ketetapan-ketetapan Allah, bahwa
siapa sadja jang melakukan hal-hal jang
demikian itu, pantas dihukum mati,
namun mereka bukan sadja sendiri
melakukannja, tetapi malahan memudji
orang-orang jang mengerdjakannja.
1 Demikianpun engkau tidak dapat
berdalih-dalih, hai manusia siapa
sadja, jang menghukum orang-orang
lain. Sebab dengan menghukum orangorang lain, engkau menghukum dirimu
sendiri, sebab apa jang kaupersalahkan
itu, engkau sendiri melakukannja.
2 Tetapi kita tahu, bahwa hukuman
Allah dilaksanakan menurut kebenaran
atas semua orang jang melakukan
perbuatan-perbuatan jang sedemikian
itu.

2
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sangkakah engkau, bahwa
engkau jang menghukum orang-orang
lain, akan luput dari hukuman Allah?
4 Atau adakah engkau mengabaikan
kekajaan kerahiman Allah, dan
kesabaranNja jang berkepandjangan,
dan tidak tahu bahwa kerahiman Allah
mengadjak engkau untuk bertobat?
5 Tetapi oleh karena ketegaran hatimu
dan engkau tidak mau bertobat, maka
engkau menghimpun bahan-bahan
murka bagimu untuk hari kemurkaan
kelak, bila akan dinjatakan keputusan
Allah jang adil.
6 Hari itu akan menjampaikan balasan
kepada setiap manusia, setimpal dengan
perbuatan-perbuatannja:
7 hidup abadi kepada mereka jang
dengan tekun mengerdjakan jang
baik serta mentjari kemuliaan dan
kehormatan abadi,
8 tetapi murka dan hukuman bagi
orang-orang jang bertjita hina, jang
tak taat kepada kebenaran, melainkan
kepada ketakadilan.
9 Sengsara dan ketakutan akan
menimpa tiap-tiap manusia jang
perbuatan-perbuatannja djahat,

Roma 2.10–15

8

pertama-tama orang-orang Jahudi,
lagipun orang-orang Junani,
10 tetapi kemuliaan, kehormatan dan
damai akan mendjadi bagian semua
orang jang perbuatan-perbuatannja
baik, pertama-tama orang-orang Jahudi
lagipun orang-orang Junani,
11 sebab Allah tidak memandang bulu.
12 Karena kalau seorang jang tanpa
hukum berbuat dosa, dia akan binasa
tanpa hukum pula, dan kalau seorang
jang berada dibawah hukum berbuat
dosa, dia akan dihukum menurut hukum
itu.
13 Karena bukan pendengar-pendengar
hukum adalah benar dihadapan
Allah, melainkan mereka jang
melaksanakannja. Mereka itulah jang
dibenarkan.
14 Dan kalau orang-orang penjembah
dewa-dewa jang tidak mempunjai hukum
itu, namun melakukan tuntutan-tuntutan
hukum itu, berdasarkan kodrat mereka,
maka mereka jang tidak mempunjai
hukum itu, sendiri mendjadi buku hukum
bagi dirinja.
15 Mereka menundjukkan bahwa
tuntutan-tuntutan hukum adalah tertulis
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didalam hati mereka. Hati nurani
mereka akan turut mendjadi saksi, dan
angan-angan hati mereka akan saling
menggugat atau membela,
16 jaitu apabila Allah menurut Indjilku,
dengan perantaraan Kristus akan
mengadili segala perbuatan manusia
jang tersembunji.
17 Tetapi kalau engkau menjebut dirimu
Jahudi, dan bersandar pada hukum, dan
bermegah-megah dalam Allah,
18 dan tahu akan kehendakNja, dan
tahu membedakan mana jang utama,
sebab engkau mendapat didikan dari
hukum,
19 dan engkau memandang dirimu
pembimbing orang-orang buta, pelita
bagi orang jang berdjalan didalam
kegelapan,
20 pendidik bagi kaum djahil, pengadjar
bagi kanak-kanak, sebab kamu
mempunjai segala pengetahuan dan
adjaran benar tertjantum dalam hukum,
21 bukankah engkau jang mengadjar
orang lain, tidak mengadjari dirimu
sendiri? Engkau jang mengandjurkan
"djangan mentjuri", bukankah engkau
sendiri mentjuri?
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jang berkata "djangan
berzinah", bukankah engkau sendiri
berzinah? Engkau jang ngeri akan segala
berhala, bukankah engkau merampasi
kuil-kuilnja?
23 Engkau jang membanggakan hukum,
bukankah engkau menghina Allah
dengan mendjadi pelanggar hukum?
24 Seperti ada tertulis: Lantaran kamu
nama Allah dihodjat diantara orang kafir.
25 Bersunat tentu ada manfaatnja, kalau
engkau memenuhi sjarat-sjarat hukum,
tetapi kalau engkau mendjadi pelanggar
hukum, maka bersunat bagimu sama
sadja dengan takbersunat.
26 Dan kalau seorang tak bersunat
memenuhi tuntutan-tuntutan hukum,
bukankah hal takbersunat itu
diperhitungkan baginja sebagai
bersunat?
27 Djadi kalau orang takbersunat pada
tubuhnja tetap memenuhi sjarat-sjarat
hukum, maka mereka akan menghukum
engkau, jang mempunjai hukum tertulis,
dan sunat, tetap mendjadi pelanggar
hukum.
28 Sebab Jahudi sedjati bukannja dia
jang pada lahirnja bersifat Jahudi, dan
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bukan sunat pada daging itulah sunat
jang sedjati.
29 Jahudi sedjati, ialah jang bersifat
Jahudi didalam batinnja, dan sunat
sedjati ialah jang diadakan didalam hati,
menurut roh dan bukan menurut huruf.
Dialah jang mendapat pudjian, bukan
dari manusia, melainkan dari Allah.
1 Kalau demikian, manakah lagi
kelebihan orang Jahudi, dan apakah
gunanja bersunat itu?
2 Banjak sekali, dalam segala-galanja.
Pertama-tama kepada merekalah
dipertjajakan firman Allah.
3 Sebab, bagaimanakah halnja,
kalau sedjumlah mereka tidak setia,
adakah ketaksetiaan mereka dapat
membatalkan kesetiaan Allah?
4 Tak mungkin. Sebaliknja, njatalah
bahwa Allah tetap benar, sedangkan
setiap manusia pembohong. Seperti ada
tertulis: "Supaja Engkau dibenarkan
dalam segala sabdaMu dan Engkau tetap
berdjaja bila Engkau disanggah".
5 Tetapi kalau kedjahatan kita
mendjajakan kebenaran Allah, apa
jang hendak kita katakan? Tak adilkah
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Allah, kalau Ia mendjalankan murkaNja?
Setjara manusialah aku berkata:
6 tak mungkin; sekiranja demikian,
bagaimana Ia dapat mengadili dunia
kelak.
7 Tetapi kalau kebohonganku
mendjajakan kebenaran Allah,
bagaimana mungkin aku dihukum
sebagai pendosa?
8 Atau mengapa kita tidak berbuat
djahat sadja, seperti kami ini difitnah
oleh orang-orang, seolah-olah kami
katakan: "Marilah kita berbuat dosadosa sadja untuk mendatangkan jang
baik? Orang-orang jang demikian akan
menerima hukumannja jang adil.
9 Djadi bagaimanakah? Adakah kita
melebihi jang lain? Tidak dalam
segala-galanja.
10 Seperti tadi sudah kami menuduh
orang Jahudi, maupun orang Junani,
bahwa mereka semua berada dibawah
kuasa dosa, seperti ada tertulis: Tak ada
jang benar, seorangpun tidak,
11 tak ada jang berpengertian, tak
seorangpun jang mentjari Tuhan.
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orang sesat, semua durdjana,
tak ada jang berbuat baik, seorangpun
tidak.
13 Kerongkongan mereka laksana kubur
terbuka, lidah mereka biasa menipu,
dibelakang bibirnja bisa ular biludak,
14 mulut mereka penuh umpatan dan
kepahitan,
15 kaki mereka tjepat untuk
menumpahkan darah,
16 seluruh djalan mereka diliputi
kebinasaan dan sengsara,
17 djalan damai tiada mereka kenal,
18 takut kepada Allah tak ada didepan
mata mereka.
19 Akan tetapi kita ketahui, bahwa
segala sabda hukum ditudjukan kepada
mereka jang hidup dibawah kuasa
hukum, maka sudah tersumbatlah tiap
mulut, dan njata bahwa seluruh dunia
bersalah dihadapan Allah,
20 sebab tak ada daging jang dibenarkan
dihadapan Allah karena pengamalan
hukum. Hukum hanja menjampaikan
pengetahuan akan dosa.
21 Tetapi kini kebenaran Allah, lepas
dari hukum, telah menjatakan diri,
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sebagaimana telah disaksikan oleh
hukum dan para nabi,
22 jaitu kebenaran Allah jang diberikan
berdasarkan kepertjajaan akan Jesus
Kristus, kepada tiap-tiap manusia jang
pertjaja, tanpa membeda-bedakan.
23 Karena semua manusia telah berbuat
dosa dan tidak mempunjai kemuliaan
Allah.
24 Mereka dibenarkan dengan tjumatjuma oleh kerahiman Allah, berkat
penebusan dalam Kristus Jesus,
25 jang ditentukan Allah mendjadi
tempat perdamaian dalam darahNja,
bagi segala orang jang pertjaja: untuk
menundjukkan kebenaranNja dalam
membiarkan pelanggaran-pelanggaran
dizaman silam,
26 jaitu dimasa kesabaran Allah, lalu
hendak menjatakan kebenaranNja
dimasa kita ini, supaja nampak bahwa Ia
sendiri benar dan membenarkan sekalian
orang jang hidup dari kepertjajaan akan
Jesus.
27 Djika demikian, dimanakah hak
memegahkan diri? Sudah dibatalkan.
Oleh hukum mana? Oleh hukum
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pengamalan? Bukan, melainkan oleh
hukum kepertjajaan.
28 Karena pada pendapat kami manusia
dibenarkan karena kepertjajaannja
tanpa pengamalan hukum.
29 Atau apakah Allah hanja Tuhan kaum
Jahudi sadja? Bukankah Tuhan kaum
penjembah dewa-dewa djuga?
30 Tentu Tuhan kaum penjembah dewadewa djuga. Karena Allah adalah Tuhan
jang Esa, jang membenarkan kaum
bersunat karena kepertjajaan mereka
dan kaum penjembah dewa-dewa karena
kepertjajaan pula.
31 Adakah kami membatalkan hukum
dengan kepertjajaan itu? Tak mungkin.
Kami meneguhkannja.
1 Djadi apakah dapat kita katakan
diperoleh Abraham, bapak-bangsa
kita menurut daging?
2 Sekiranja Abraham dibenarkan
berdasarkan perbuatan-perbuatannja,
ia memang berhak memegahkan diri,
tetapi tidak dihadapan Allah.
3 Karena apakah sabda Alkitab?
Abraham pertjaja dan itu diperhitungkan
baginja sebagai kebenaran.
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tetapi upah diperhitungkan bagi
seorang pekerdja bukannja sebagai
anugerah, melainkan sebab ia berhak.
5 Tetapi siapa tidak bekerdja, tetapi
pertjaja akan Dia jang membenarkan
orang-orang durhaka, kepertjajaannja
itu diperhitungkan kepadanja sebagai
kebenaran.
6 Demikianpun David menamakan
orang-orang berbahagia, jang
dibenarkan oleh Allah bukan berdasarkan
perbuatan-perbuatannja, sabdanja:
7 "Berbahagialah orang-orang jang
diampuni dosa-dosanja dan ditutupi
kesalahannja;
8 berbahagialah orang jang
pelanggarannja tidak diperhitungkan
oleh Allah".
9 Adakah utjapan "berbahagialah"
itu ditudjukan kepada kaum bersunat
sadja, atau kepada kaum takbersunat
djuga? Sebab telah kami katakan,
bahwa kepertjajaan diperhitungkan bagi
Abraham sebagai kebenaran.
10 Dalam keadaan manakah
diperhitungkan baginja? Dimasa ia
bersunat atau sebelum bersunat? Bukan
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sesudah bersunat, melainkan sebelum
bersunat.
11 Tanda sunat itu diberikan kepadanja
djustru sebagai meterai kebenaran,
berdasarkan kepertjajaan, jang
dinjatakannja sebelum bersunat.
Demikian ia dapat mendjadi bapa
semua orang tak bersunat jang pertjaja,
sehingga kebenaran diperhitungkan
kepada mereka,
12 dan djuga bapa sekalian orang
bersunat, jang bukan sadja termasuk
golongan kaum bersunat, melainkan
djuga mengikuti djedjak kepertjajaan
bapa kita Abraham, jang njata padanja
dimasa ia belum bersunat.
13 Bukan berdasarkan hukum Abraham
atau kaum turunannja diberi djandji,
bahwa ia akan mewarisi dunia,
melainkan berdasarkan kebenaran jang
berpokok pada kepertjajaan.
14 Karena sekiranja para penganut
hukumlah jang mendjadi waris, maka
kepertjajaan tidak berarti lagi, dan
djandji itu sudah dibatalkan.
15 Adapun hukum itu membangkitkan
murka, sebab dimana tidak ada hukum
tidak ada pelanggaran.
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pula berpokok pada
kepertjajaan, supaja djandji-djandji
itu tetap bersifat anugerah, dan
demikian berlaku bagi kaum turunan
Abraham seluruhnja. Bukan hanja bagi
para turunan jang mendapat hukum,
melainkan djuga bagi mereka, jang
mendjadi turunan Abraham berdasarkan
kepertjajaan.
17 Seperti ada tertulis: Engkau
kutentukan mendjadi bapa bangsabangsa banjak. Djadi ia adalah bapa kita
semua, dihadapan Dia jang mendjadi
tempat kepertjajaannja, jaitu Allah jang
menghidupkan orang-orang mati, dan
memanggil jang tidak ada maka dia ada.
18 Bertentangan dengan segala
harapan, ia berharap djuga, jaitu dalam
kepertjajaan, bahwa ia akan mendjadi
bapa banjak bangsa, menurut sabda ini:
"Demikianlah djumlah kaum turunanmu
kelak".
19 Dan kepertjajaannja tidak mengendur
bila dipandangnja tubuhnja jang hampir
mati - maklumlah usianja kira-kira
seratus tahun, pun Sara telah mati
rahimnja.
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djandji itu kepertjajaannja
tidak susut sampai ia ragu-ragu,
sebaliknja kepertjajaannja bertambah
kuat lagi. Ia memberi hormat kepada
Allah,
21 dengan kejakinannja, bahwa Allah
berkuasa melaksanakan apa jang
didjandjikanNja.
22 Dan itu diperhitungkan baginja
sebagai kebenaran.
23 Tetapi utjapan "diperhitungkan
baginja" bukan mengenai dia sadja,
24 melainkan kita sekalian djuga,
dan diperhitungkan bagi kita, kalau
kita pertjaja akan Dia, jang telah
membangkitkan Jesus, Tuhan kita, dari
antara orang mati,
25 jang telah diserahkan karena dosa
kita dan dibangkitkan supaja kita dapat
dibenarkan.
1 Sesudah dibenarkan berdasarkan
kepertjajaan, maka kita hidup dalam
perdamaian dengan Allah oleh karena
Jesus Kristus Tuhan kita.
2 Ia telah membawa kita melalui
djalan kepertjajaan kepada rahmat,
didalamnja kita sudah teguh berdiri dan
bermegah-megah dalam pengharapan,
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bahwa kita akan mempunjai kemuliaan
Allah.
3 Dan bukan itu sadja. Kita
bermegah-megah djuga dalam
segala kesengsaraan, sebab kita tahu,
bahwa sengsara itu menghasilkan
ketekunan,
4 ketekunan menghasilkan keutamaan
jang tahan-udji, dan keutamaan jang
tahan-udji menghasilkan pengharapan,
5 dan pengharapan itu takkan
mengetjewakan, sebab tjinta Allah telah
ditjurahkan kedalam hati kita oleh Roh
Kudus, jang dianugerahkan kepada kita.
6 Karena dimasa kita tidak berdaja
sedikitpun, pada waktu jang tepat,
Kristus telah mati bagi orang-orang
durhaka.
7 Tidak mudah terdapat seorang jang
rela mati untuk seorang jang baik.
8 Tetapi Allah telah membuktikan
tjintaNja kepada kita, sebab Kristus
telah mati bagi kita pada masa kita
masih orang berdosa.
9 Maka betapa pastinja bahwa kita
sesudah dibenarkan oleh darahNja, akan
diselamatkan olehNja dari murka djuga.

Roma 5.10–14
10 Dan

21

kalau kita diwaktu kita masih
musuh diperdamaikan dengan Allah oleh
kematian PuteraNja, betapa pastinja
pula kita sesudah diperdamaikan akan
diselamatkan oleh hidupNja.
11 Dan bukan itu sadja, melainkan
dapatlah kita bermegah-megah dalam
Allah karena Tuhan kita Jesus Kristus,
sebab olehNja kita sudah mempunjai
perdamaian itu.
12 Djadi sebagaimana oleh satu orang
manusia dosa masuk kedunia dan oleh
karena dosa maut, dan maut itu telah
merata kepada segenap umat manusia,
sebab semua manusia berdosa.
13 Sungguh, djuga dizaman sebelum
datangnja hukum itu dosa sudah
ada didunia, tetapi dosa itu tidak
diperhitungkan kepada manusia sebelum
hukum itu berlaku.
14 Walaupun demikian, namun mulai
zaman Adam sampai Moses maut itu
mendjalankan kuasanja, djuga atas
semua orang jang tidak melakukan
suatu dosa jang agak serupa dengan
pelanggaran Adam. Dan Adam adalah
lambang dari Dia jang bakal datang.
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anugerah tidak seukur
dengan pelanggaran itu. Oleh karena
pelanggaran satu orang manusia, maka
manusia jang banjak itu mati, tetapi
betapa lebih meluaplah rahmat Allah
dan anugerah dari satu manusia, Jesus
Kristus, bagi manusia jang banjak itu
pula.
16 Dan anugerah itu tidak seimbang
dengan akibat dosa manusia jang
satu itu, sebab putusan atas satu
dosa itu mendatangkan hukuman dan
kerahiman, terhadap banjak pelanggaran
mendatangkan kebenaran.
17 Dan kalau maut mendapat kuasanja
dari satu orang sebagai akibat
pelanggaran satu orang itu, betapa lebih
pula orang-orang jang dilimpahi rahmat
dan dianugerahi kebenaran itu akan
mempunjai hidup penuh kekuasaan,
berkat tindakan satu orang ialah Jesus
Kristus.
18 Seperti pelanggaran satu orang
berakibat hukuman bagi semua orang,
demikian tindakan kebenaran satu
orang telah memperoleh kebenaran jang
memberi hidup bagi semua orang.
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seperti oleh kedurhakaan
satu orang semua orang mendjadi orang
berdosa, demikian oleh ketaatan satu
orang, orang jang banjak itu mendjadi
orang benar.
20 Adapun hukum itu datang tjampur
tangan, supaja pelanggaran-pelanggaran
bertambah-tambah lagi, tetapi semakin
dosa bertambah-tambah, semakin
rahmat meluap,
21 supaja seperti dosa mendjalankan
kuasanja dalam maut, demikian rahmat
mendjadi berkuasa dalam kebenaran,
untuk hidup abadi oleh karena Jesus
Kristus, Tuhan kita.
1 Apakah kini hendak kita katakan?
Bahwa sebaiknja kita bertekun
sadja dalam dosa, agar rahmat semakin
meluap? Tak mungkin.
2 Mungkinkah kita jang telah mati
terhadap dosa, hidup kembali
didalamnja?
3 Atau tidakkah kamu tahu, bahwa kita
sekalian jang telah dipermandikan dalam
Kristus, telah ditenggelamkan kedalam
kematianNja?
4 Dan dengan ditenggelamkan kedalam
kematianNja kita telah turut dikuburkan
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sertaNja, supaja seperti Kristus telah
dibangkitkan dari antara orang mati oleh
kemuliaan BapaNja, demikian kitapun
mendjalani hidup jang serba baru.
5 Karena, kalau kita telah mendjadi satu
denganNja dalam lambang kematianNja,
maka harus dalam kebangkitanNja
djuga.
6 Karena kita tahu, bahwa manusialama kita telah turut disalibkan, sehingga
tubuh dosa kita telah musnah kuasanja,
dan kita tidak lagi berbudak kepada
dosa.
7 Sebab siapa sudah mati, telah
dibebaskan dari dosa.
8 Tetapi kalau kita sudah mati bersama
dengan Kristus, maka kita pertjaja,
bahwa kita akan hidup bersama
denganNja pula.
9 Karena kita tahu, bahwa sesudah
bangkit dari antara orang mati, Kristus
tidak akan mati lagi, dan maut tak akan
berkuasa lagi atas Dia.
10 Adapun mengenai matiNja: Ia
telah mati terhadap dosa satu kali
untuk selama-lamanja, dan mengenai
hidupNja: Ia tetap hidup bagi Allah.
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kamu harus
memandang dirimu sebagai mati
terhadap dosa, dan tetap hidup bagi
Allah dalam Kristus.
12 Djanganlah dosa menguasai tubuhmu
jang fana lagi, djangan kamu sampai
menuruti hawa-napsunja.
13 Djanganlah kamu memperbudakkan
anggota-anggota tubuhmu kepada
dosa pula, mendjadikannja alat-alat
kedjahatan, melainkan abdikanlah
dirimu kepada Allah, sebagai manusia
jang dihidupkan kembali sesudah mati,
dan gunakanlah anggota-anggota
tubuhmu sebagai alat-alat kebenaran.
14 Dosa tidak boleh menguasai kamu
lagi, sebab kamu bukan hidup dibawah
hukum melainkan dibawah rahmat.
15 Apa lagi sekarang? Bolehkah kita
berbuat dosa sadja, sebab kita tidak
lagi dibawah hukum, melainkan dibawah
rahmat? Tak mungkin.
16 Tidakkah kamu tahu, bahwa kalau
kamu menjerahkan dirimu sebagai
budak, kepada seseorang, kamu sebagai
budaknja harus patuh kepadanja? Jaitu
budak dosa menudju kematian, atau
budak ketaatan menudju kebenaran.

Roma 6.17–22
17 Tetapi

26

sjukur kepada Allah, dahulu
kala kamu memang budak dosa, tetapi
kini kamu dengan seluruh hati mentaati
sjarat-sjarat adjaran, sebagaimana
kamu telah diserahkan kepadanja.
18 Dan sesudah dibebaskan dari dosa,
kamu mendjadi budak kebenaran.
19 Aku berkata setjara manusia
karena kelemahan dagingmu. Seperti
dahulu kala kamu memperbudakkan
anggota-anggota tubuhmu kepada
kemesuman dan kedurhakaan, makin
lama makin lebih, maka kini serahkanlah
anggota-anggota tubuhmu untuk
berbudak kepada kebenaran, supaja
kamu mendjadi kudus, makin lama
makin lebih.
20 Karena dimasa kamu budak dosa,
kamu bebas terhadap kebenaran.
21 Buah apakah jang kamu petik dimasa
itu? Kini kamu rasa malu karenanja,
sebab berakibat kematian.
22 Tetapi sekarang, sesudah kamu
dibebaskan dari dosa dan diperbudakkan
kepada Allah, dan kamu menghasilkan
buah-buah kekudusan, mendjadi
kudus makin lama makin lebih, maka
kesudahannja hidup abadi.
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upah dosa ialah mati, tetapi
anugerah Allah, ialah hidup abadi dalam
Kristus Jesus Tuhan kita.
1 Atau tiadakah kamu tahu, saudarasaudara - aku berbitjara kepada
orang jang mahir dalam hal hukum
- bahwa hukum hanja berkuasa atas
seseorang selama ia hidup?
2 Menurut hukum misalnja seorang
isteri tetap terikat pada suaminja selama
dia hidup, tetapi setelah suaminja itu
meninggal, ia bebas dari ikatan hukum
terhadapnja.
3 Djadi, kalau selama suaminja masih
hidup, ia berhubungan dengan seorang
laki-laki lain, ia disebut pezinah. Tetapi
kalau suaminja sudah meninggal
bebaslah ia dari ikatan hukum dan tidak
berzinah, kalau ia menjerahkan diri
kepada seorang laki-laki lain.
4 Begitulah, saudara-saudaraku, kamu
telah dimatikan terhadap hukum dalam
tubuh Kristus, dan kamu telah mendjadi
milik seorang lain, jakni Dia jang telah
dibangkitkan dari antara orang mati,
agar kita menghasilkan buah-buah bagi
Allah.
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selagi kita hidup menurut
daging, hawa-nafsu dosa jang
berpokok pada hukum bekerdja dalam
anggota-anggota tubuh kita, sampai
kita menghasilkan buah-buah untuk
kematian.
6 Akan tetapi sekarang kita sudah
bebas dari hukum, sebab kita telah
mati terhadap jang mengurung kita,
sehingga kita mengabdi dalam hidup
baru menurut roh, dan tidak lagi dalam
kekolotan huruf.
7 Djadi apakah kini hendak kita
katakan? Bahwa hukum itu dosa? Tak
mungkin. Tetapi dosa itu tiada kukenal,
kalau kiranja tidak ada hukum jang
menjuruh "djangan kamu inginkan".
8 Tetapi dosa itu, pada kesempatannja
telah menggunakan perintah itu untuk
membangkitkan segala keinginan
didalam diriku, sebab kalau tidak ada
hukum, maka dosa tetap mati.
9 Dahulu kala, sebelum ada hukum,
aku hidup, tetapi setibanja perintah itu,
maka dosa mulai hidup,
10 dan aku mati. Djadi perintah jang
tudjuannja memberi hidup, telah kualami
sebagai mendatangkan kematian.
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pada kesempatannja, dosa
telah menggunakan perintah itu untuk
memperdajakan aku dan dengan
demikian membunuh aku.
12 Hukum sebenarnja kudus dan
perintah itu kudus, adil dan baik.
13 Tetapi kalau begitu, adakah apa-apa
jang baik dapat mendjadi maut bagiku?
Tak mungkin. Tetapi supaja kentara,
bahwa dosa itu bersifat dosa, maka jang
baik digunakan untuk menjebabkan aku
mati. Demikian beralasan perintah, dosa
semakin nampak bersifat dosa, sampai
melampaui segala ukuran.
14 Kita tahu, bahwa hukum itu bersifat
rohani, tetapi aku bersifat daging,
terdjual mendjadi budak dosa.
15 Aku tidak mengerti perbuatan diriku
sendiri, sebab aku bukan melakukan
apa jang kukehendaki, melainkan jang
kubentji.
16 Tetapi kalau aku melakukan sesuatu
jang tidak kukehendaki, maka aku
menjetudjui hukum dan mengakui
bahwa ia baik.
17 Djadi bukan aku jang melakukannja,
melainkan dosa jang bertjokol dalam
diriku.
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tahu bahwa tak ada didalam
diriku, jaitu dalam tubuhku sesuatu jang
baik. Memang menghendaki jang baik
aku sanggup, tetapi mengerdjakannja
tidak.
19 Aku tidak mengerdjakan jang baik
jang kukehendaki, melainkan jang
djahat jang tidak kukehendaki.
20 Tetapi kalau aku mengerdjakan apa
jang tidak kukehendaki, nistjaja bukan
aku jang mengerdjakannja, melainkan
dosa jang bertjokol didalam diriku.
21 Djadi hukum inilah jang kutemukan
didalam diriku, jakni, kalau aku hendak
berbuat baik, jang djahat mendesak.
22 Dalam batinku aku menggemari
hukum Allah,
23 tetapi lain hukum kualami didalam
anggota-anggota tubuhku, jang
memerangi hukum budiku dan menahan
aku dalam tawanan hukum dosa, jang
ada didalam anggota-anggota tubuhku.
24 Aduhai aku manusia tjelaka ini.
Siapakah jang membebaskan aku dari
tubuh tempat maut ini?
25 Sjukur kepada Allah, karena Jesus
Kristus Tuhan kita. Djadi dengan budiku
aku mengabdi kepada hukum Allah,
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tetapi dengan dagingku kepada hukum
dosa.
1 Djadi sekarang tak ada hukuman
lagi terhadap mereka jang ada dalam
Kristus Jesus.
2 Sebab hukum Roh, jang memberi
hidup dalam Kristus Jesus itu, telah
membebaskan engkau dari hukum dosa
dan maut.
3 Apa jang mustahil tertjapai oleh
hukum jang tak mampu lantaran
daging, telah dilaksanakan Allah dengan
mengutus PuteraNja dalam daging
menjerupai daging dosa, dan demi dosa.
Didalam daging Ia telah mendjatuhkan
hukuman mati atas dosa,
4 agar kebenaran jang dituntut oleh
hukum diwudjudkan dalam kita, jang
tidak berdjalan menurut daging,
melainkan menurut Roh.
5 Sebab siapa hidup menurut daging
mengedjar hal-hal daging, tetapi siapa
hidup menurut Roh mengedjar hal-hal
rohani.
6 Tetapi tjita-tjita daging menurut maut,
sedangkan tjita-tjita roh mendatangkan
hidup dan damai.
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tjita-tjita daging itu memusuhi
Allah, sebab tidak tunduk kepada hukum
Allah, bahkan tak mampu berbuat
demikian.
8 Mustahil seorang jang hidup menurut
daging berkenan pada Allah.
9 Tetapi kamu bukan hidup menurut
daging, melainkan menurut roh, kalau
benar-benar Roh Allah bermukim
didalam dirimu. Siapa tidak mempunjai
Roh Kristus, dia tidakpun termasuk milik
Kristus.
10 Tetapi kalau Kristus hidup didalam
dirimu, tubuh memang mati lantaran
dosa, tetapi roh tetap hidup karena
kebenaran.
11 Dan kalau Roh dari Dia, jang telah
membangkitkan Jesus dari antara orang
mati bermukim dalam dirimu, maka Dia
jang telah membangkitkan Kristus Jesus,
akan menghidupkan tubuhmu jang akan
mati djuga, oleh kuasa RohNja jang
tinggal dalam dirimu.
12 Djadi, saudara-saudara, kita memang
berhutang, tetapi bukan kepada daging
untuk hidup menurut daging.
13 Karena kalau kamu hidup menurut
daging, kamu akan mati, tetapi kalau
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kamu dengan kuasa Roh mematikan
perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka
kamu akan hidup.
14 Semua orang jang dipimpin oleh Roh
Allah adalah putera Allah.
15 Karena bukan roh perbudakan
jang kamu terima, untuk hidup dalam
ketakutan kembali, melainkan jang
kamu terima, ialah roh keputeraan, jang
membuat kita menjeru: Abba, ja Bapa.
16 Sebab Roh sendiri bersama dengan
roh kita memberi kesaksian, bahwa kita
adalah anak Allah.
17 Tetapi kalau anak, maka ahliwaris
djuga, ahliwaris Allah, sewaris dengan
Kristus, kalau benar-benar kita turut
bersengsara denganNja, untuk turut
dimuliakan denganNja pula.
18 Dan menurut pendapatku
kesengsaraan zaman ini tidak sebanding
dengan kemuliaan jang akan dinjatakan
pada kita.
19 Seluruh machluk dengan hasrat
menantikan saat para anak Allah akan
dinjatakan.
20 Karena seluruh machluk tertakluk
kepada kesia-siaan, bukan karena
kehendaknja sendiri, melainkan oleh
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karena Dia jang telah menaklukkannja.
Dalam pada itu ia mempunjai
pengharapan,
21 bahwa iapun, jaitu seluruh machluk,
akan dibebaskan dari perbudakan
kepada kebinasaan, untuk mendapat
bagian dalam kebebasan saat kemuliaan
para anak Allah.
22 Karena kita tahu, bahwa seluruh
machluk berkeluh-kesah sampai
sekarang, bagaikan dalam sakit-bersalin.
23 Dan bukan dia sadja, melainkan kita,
jang sudah mempunjai anugerah pokok
dari Roh, kita sendiri pun mengeluh
dalam lubuk hati, karena merindukan
pengangkatan sebagai putera dan
pembebasan tubuh kita.
24 Karena setjara dalam pengharapan
kita punjai keselamatan itu. Kalau kita
sudah melihat apa jang kita harapkan,
maka itu bukan berarti mengharap lagi.
Sebab bagaimana mungkin seseorang
mengharapkan apa jang sudah mendjadi
kenjataan baginja.
25 Tetapi kalau kita mengharapkan apa
jang belum kita lihat sebagai kenjataan,
maka kita menggunakannja dengan
ketekunan.
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pada itu pula Roh menjokong
kelemahan kita. Kita malah tidak
tahu, bagaimana harus kita minta
dengan semestinja. Tetapi Roh sendiri
mendjadi pengantara kita dengan
permohonan-permohonannja jang tak
terperikan.
27 Dan Dia, jang menjelami segala hati,
mengetahui apa jang ditjita-tjitakan
oleh Roh, jaitu bahwa Ia pengantara
bagi para orang kudus, sesuai dengan
tjita-tjita Allah.
28 Tetapi kita tahu, bahwa segalagalanja turut menguntungkan bagi
mereka jang mentjintai Allah, jaitu
semua orang jang terpanggil menurut
rentjana Allah dari semula.
29 Karena semua orang jang dikenal
oleh Allah dari semula, ditentukanNja
dari semula pula untuk mendjadi sama
rupa dengan tjitra PuteraNja, supaja
Ia mendjadi jang sulung diantara
saudara-saudara banjak.
30 Dan semua jang ditemukanNja dari
semula, dipanggilNja djuga, dan semua
jang dipanggilNja dibenarkanNja djuga,
dan semua jang telah dibenarkanNja,
telah dimuliakan olehNja djuga.
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apakah lagi hendak kita
katakan? Kalau Allah ada dipihak kita,
siapakah akan menantang kita?
32 Jang tanpa kasihan akan PuteraNja
sendiri, telah menjerahkan Dia bagi kita,
bukankah Ia akan menganugerahi kita
segala-galanja bersama dengan Dia?
33 Siapakah akan menggugat
para pilihan Allah? Allahkah jang
membenarkan?
34 Siapakah akan menghukumkan
mereka? Kristus Jesuskah, jang
telah mati, dan dibangkitkan, dan
duduk disebelah kanan Allah sebagai
pengantara kita?
35 Siapakah akan memisahkan kita dari
tjinta Kristus? Kesengsaraankah? Atau
penindasan? Atau penganiajaan? Atau
kelaparan? Atau ketelandjangan? Atau
bahaja? Atau pedang?
36 Seperti ada tertulis: Demi Engkau
kami dibunuh sepandjang hari, kami
dipandang sebagai domba-sembelihan.
37 Akan tetapi dalam segalanja itu kita
akan menang dengan segala kedjajaan,
oleh kuasa Dia jang mentjintai kita.
38 Aku jakin, bahwa baik maut, maupun
hidup, maupun para Malaekat, maupun
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para penguasa, maupun jang sekarang,
maupun jang kemudian, maupun suatu
kekuatan,
39 maupun jang diatas, maupun jang
dibawah, atau machluk manapun djuga,
tidak mampu memisahkan kita dari
tjinta Allah, jang menjatakan diri dalam
Kristus Jesus Tuhan kita.
1 Aku berkata benar dalam Kristus,
aku tidak berdusta, hati-nuraniku
menjaksikannja dalam Roh Kudus:
2 aku penuh dukatjita dan dengan tak
putus-putusnja menderita dalam hatiku,
3 sampai ingin terkutuk dan terpisah
dari Kristus, demi saudara-saudaraku,
kaum sebangsaku menurut daging.
4 Mereka adalah orang Israel, memiliki
pengangkatan mendjadi putera,
kemuliaan itu, perdjandjian, hukum
Allah, ibadat, djandji-djandji.
5 Mereka mempunjai para bapakbangsa, dan dari mereka Kristus berasal
menurut daging, jang mengatasi segalagala, Allah jang terpudji selama-lamanja.
Amin.
6 Bukannja seolah-olah firman Allah
sudah gagal. Sebab bukan semua orang

9

Roma 9.7–12

38

jang berasal dari Israel adalah putera
Israel.
7 Dan bukan semua turunan Abraham
adalah putera Abraham, melainkan:
"mereka jang diturunkan dari Isaak akan
dinamakan kaum turunanmu".
8 Itu berarti, bahwa bukan anak-anak,
jang berasal menurut daging adalah
anak Allah, melainkan hanja mereka
jang berasal dari djandji dipandang
sebagai turunan.
9 Karena sabda djandji itu bunjinja:
"Sekitar waktu itu aku akan datang, dan
Sara akan mempunjai seorang putera".
10 Dan bukannja itu sadja. Ingatlah
Rebeka djuga, jang mengandung (dua
anak) dari satu orang, jaitu dari bapa
kita Israel.
11 Dan sebelum anak-anak itu dilahirkan
dan melakukan apa-apa jang baik atau
jang djahat, telah dikatakan kepadanja:
"jang sulung akan berhamba kepada
jang bungsu", jaitu supaja keputusan
Allah tetap bersifat pemilihan bebas,
dan bukan tergantung pada perbuatanperbuatan orang, melainkan melulu pada
Dia jang memanggil.
12 (9:11)
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ada tertulis pula:
"Jakob kutjintai dan Esau kubentji.
14 Maka kini apakah hendaknja kita
katakan? Bahwa terdapat ketakadilan
pada Allah? Tak mungkin.
15 Karena kepada Moses Ia bersabda:
Aku rahim kepada jang Kurahimi, dan
Aku berkasihan kepada jang Kukasihi.
16 Djadi tidak bergantung pada manusia
jang mau atau berlari, melainkan pada
Allah jang merahimi.
17 Karena kepada Farao Alkitab berkata:
"Djustru untuk ini engkau Kubangkitkan,
supaja Aku menampakkan kekuasaanKu
pada dirimu, lagi namaKu mendjadi
masjur diseluruh bumi.
18 Djadi Ia rahim kepada siapa sadja
jang dikehendakiNja dan menegarkan
hati siapa sadja jang dikehendakiNja
pula.
19 Barangkali kini kaukatakan
kepadaku: Djika demikian, mengapa Ia
mempersalahkan djuga? Siapakah jang
dapat menentang kehendakNja?
20 Wahai manusia, siapakah engkau
jang membantahi Allah? Adakah
gerangan tjiptaan berkata kepada
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pentjiptanja: mengapa engkau membuat
aku serupa ini?
21 Bukankah tukang periuk berhak
atas tanah liat, untuk membuat dari
satu gumpal, sebuah bedjana untuk
pemakaian mulia dan lagi sebuah untuk
pemakaian hina?
22 Djadi, kalau untuk menjatakan
murkaNja dan memperkenalkan
kuasaNja, Allah sabar berkepandjangan
terhadap bedjana-bedjana murka, jang
tersedia untuk kebinasaan,
23 dan untuk menjatakan kekajaan
kemuliaanNja pada bedjana-bedjana
jang dirahimi, jang sedjak dahulu
disediakan untuk kemuliaan....
24 Untuk masuk bilangan itu kitapun
dipanggil olehNja, bukan sadja dari
kaum Jahudi, melainkan dari antara
bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa
djuga.
25 Seperti Ia bersabda dalam Buku Ose:
Jang Bukan-kaumku akan Kunamakan
KaumKu, dan jang Tak tertjinta akan
Kusebut Jang Tertjinta.
26 Dan dimana dikatakan "Kamu bukan
kaumKu, disana mereka akan dinamakan
putera Allah-Jang-Hidup".
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tentang kaum Israel Isaias
berseru: "Sekalipun putera-putera Israel
sebanjak pasir laut djumlahnja, namun
hanja sisanja akan diselamatkan."
28 Karena Tuhan akan menepati
firmanNja sepenuh-penuhnja dan
setegas-tegasnja.
29 Dan nubuat Isaias ini pula:
"Sekiranja Tuhan Balatentara tidak telah
menjisakan benih bagi kita, maka kita
sudah mendjadi seperti Sodoma dan
dipersamakan dengan Gomora".
30 Apakah jang sekarang kita katakan?
Inilah, bahwa bangsa-bangsa penjembah
dewa-dewa jang tidak mengedjar suatu
kebenaran, sudah mentjapai kebenaran,
jaitu kebenaran berpangkal pada
kepertjajaan.
31 Tetapi kaum Israel, jang mengedjar
hukum kebenaran, tidaklah sampai pada
hukum itu.
32 Apakah sebabnja? Sebabnja ialah,
karena mereka tidak mengedjar
kebenaran jang berpangkal pada
kepertjajaan, melainkan jang berpangkal
pada perbuatan mereka sendiri. Mereka
tersandung pada batu-sandungan,
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ada tertulis: "Akan Kuletakkan
suatu batu-sandungan di Sion, suatu
bukit batu tempat tubrukan, dan
siapa akan pertjaja akannja takkan
dipermalukan".
1 Saudara-saudara, hasrat hatiku
terhadap mereka, dan doa-doaku
kepada Allah bagi mereka, ialah, supaja
mereka diselamatkan.
2 Karena aku menjaksikan tentang
mereka, bahwa mereka sungguhsungguh mempunjai gairah terhadap
Allah, tetapi tanpa pengertian.
3 Karena mereka dengan mengabaikan
kebenaran Allah, berusaha membina
kebenarannja sendiri, tanpa
menaklukkan diri kebawah kebenaran
Allah.
4 Karena Kristus merupakan kesudahan
hukum, supaja Ia menjampaikan
kebenaran kepada semua orang jang
pertjaja.
5 Tentang kebenaran jang berasal
dari hukum, Moses menulis: "Siapa
jang mengamalkannja, akan hidup
didalamnja".
6 Tetapi kebenaran jang berasal dari
kepertjajaan berkata: "Djangan engkau
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berkata dalam hati: siapakah akan
naik kesurga?" Maksudnja: untuk
menurunkan Kristus.
7 Atau: "Siapakah jang turun kekolong
langit? Maksudnja: untuk membuat
Kristus naik dari dunia orang mati.
8 Tetapi apakah dikatakannja? Inilah:
"Sabda itu ada dekat padamu, ada
didalam mulutmu, ada didalam hatimu".
Itulah sabda kepertjajaan, jang kami
maklumkan.
9 Karena kalau engkau dengan mulut
mengakui, bahwa Kristus adalah Tuhan,
dan dalam hati engkau pertjaja, bahwa
Allah telah membangkitkanNja dari
antara orang mati, maka engkau
diselamatkan.
10 Sebab kita pertjaja dalam hati untuk
dibenarkan, dan kita mengakui dengan
mulut supaja diselamatkan.
11 Alkitab bersabda: Siapa sadja jang
pertjaja akanNja takkan dipermalukan.
12 Tak ada perbedaan antara orang
Jahudi dan orang Junani; semua
mempunjai Tuhan jang sama, jang kaja
bagi semua orang jang menjeruNja.
13 Karena: "Siapa sadja jang menjeru
nama Tuhan akan diselamatkan".
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bagaimana menjeru Tuhan,
kalau belum pertjaja akanNja? Dan
bagaimana pertjaja akanNja, kalau
belum mendengar tentangNja? Dan
bagaimana mendengar tentangNja,
kalau tidak ada jang memaklumkanNja?
15 Dan bagaimana memaklumkanNja,
kalau tidak ada jang diutus? Seperti
ada tertulis: Alangkah indahnja
kaki-kaki mereka jang membawa
kabar-jang-baik".
16 Tetapi bukan semua orang mentaati
kabar-jang-baik itu. Seperti Isaias
berkata: Tuhan, siapakah jang pertjaja
akan pemakluman kami?
17 Djadi kepertjajaan itu datang dari
pemakluman dan pemakluman itu
datang dari amanat Kristus.
18 Tetapi aku bertanja: adakah gerangan
mereka belum mendengarnja? Tentu
sadja sudah. "Suara mereka tersiar
diseluruh tanah, dan perkataan mereka
bergema sampai keperbatasan bumi".
19 Aku bertanja pula: Apakah gerangan
orang-orang Israel tidak mengerti?
Pertama-tama ada Moses jang bersabda:
"Aku akan membuat tjemburu terhadap
jang bukan kaum, dan membangkitkan
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kedjengkelanmu terhadap suatu kaum
jang tak berpengertian."
20 Dan Isaias dengan tak segan-segan
berkata: "Aku ditemukan oleh orangorang jang tidak mentjari Aku; Aku telah
menjatakan Diriku kepada orang-orang
jang tidak bertanja tentang Aku.
21 Sedangkan mengenai kaum Israel
Ia bersabda: "Segenap hari Aku
mengulurkan tanganku kepada kaum
jang taktaat dan durhaka".
1 Sebab itu bertanjalah aku:
adakah Allah telah membuangkan
kaumNja? Tak mungkin. Bukankah
akupun seorang Israel, turunan
Abraham, dari suku Benjamin?
2 Allah bukan telah membuangkan
kaumNja, jang dikenalNja sedjak dahulu.
Atau tiadakah engkau mengetahui sabda
Alkitab tentang Elias itu? Bagaimanakah
ia dalam berbitjara dengan Tuhan
menuduh kaum Israel, katanja:
3 Tuhan, mereka telah membunuh para
nabiMu, telah merombak altar-altarMu,
dan aku tertinggal seorang diri, dan
mereka sedang memburu njawaku.
4 Tetapi bagaimanakah firman Allah
kepadanja? "Telah Kusisakan bagiKu
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tudjuh ribu laki-laki jang tak pernah
berlutut didepan Baal.
5 Maka demikianpun dizaman ini ada
tertinggal suatu sisa menurut pilihan
rahmat.
6 Tetapi kalau menurut rahmat, maka
tidaklah menurut pengamalan. Karena
seandainja menurut pengamalan, maka
rahmat tidak lagi berwudjud rahmat".
7 Kini bagaimanakah halnja? Apa
jang dikedjar Israel itu tidak tertjapai
oleh mereka, tetapi tertjapai oleh
orang-orang pilihan. Jang lain ditegarkan
hatinja,
8 sebagaimana ada tertulis: Allah telah
memberi mereka roh pembius, mata
untuk tidak melihat dan telinga untuk
tidak mendengar, sampai sekarang ini:
9 Dan David berkata: Moga-moga medja
mereka mendjadi suatu perangkap bagi
mereka, suatu djerat, suatu tempat
sandungan, suatu penjiksaan:
10 Moga-moga mata mereka mendjadi
gelap agar djangan melihat, dan
punggung mereka bungkuk selamalamanja.
11 Dan aku bertanja: adakah mereka
tersandung hingga terlantar? Tak
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mungkin. Tetapi salah langkah mereka
itu telah mendatangkan penjelamatan
bagi kaum penjembah dewa-dewa,
supaja tjemburu mereka sendiri
dibangkitkan.
12 Akan tetapi, kalau salah langkah
mereka itu telah mendatangkan
kekajaan bagi dunia, dan susutnja
djumlah mereka itu telah mendjadi
kelimpahan bagi kaum penjembah
dewa-dewa, apakah dapat dipeliharakan
bila djumlah mereka utuh kelak?
13 Tetapi kini, aku berkata kepada
kamu jang berasal dari bangsa-bangsa
penjembah dewa-dewa dan djabatanku
ini kudjundjung tinggi,
14 namun dengan pengharapan pula,
supaja aku dapat membangkitkan
tjemburu kaum sebangsaku itu, dan
menjelamatkan sedjumlah mereka.
15 Karena kalau hal terbuangnja mereka
itu mendatangkan perdamaian kepada
dunia, betapa lebih lagi penerimaan
mereka akan merupakan kebangkitan
dari antara orang mati.
16 Kalau jang sulung kudus, maka
seluruh adonan kudus. Kalau akar
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kudus, maka tjabang-tjabang pun
kudus.
17 Tetapi kalau beberapa tjabang telah
dipatahkan dari padanja, dan engkau
jang berasal dari zaiton hutan telah
ditjabangkan ditengah-tengah mereka,
dan engkau turut mendapat bagian
dalam akar-akar dan lemak pohon
zaiton,
18 maka djanganlah engkau
memegahkan diri terhadap tjabangtjabang itu. Atau, kalau engkau mau
bermegah-megah djuga, perhatikanlah,
bahwa bukan engkau jang menanggung
akar, melainkan akar menanggung
engkau.
19 Kini engkau barangkali berkata:
tjabang-tjabang dipatahkan dari pohon,
supaja aku dapat ditjabangkan padanja.
20 Itu benar djuga. Mereka patah dari
padanja lantaran ketakpertjajaannja,
dan engkau tegak berdiri lantaran
kepertjajaanmu, maka djanganlah
engkau angkuh hati, melainkan takutlah.
21 Karena kalau Allah tidak berkasihan
akan tjabang-tjabang asli, maka
nistjajalah Ia tidak akan berkasihan
terhadap engkau djuga.
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itu perhatikanlah, baik
kemurahan, baik kekerasan Allah,
kekerasannja terhadap mereka jang
djatuh, dan kemurahannja terhadap
engkau, asal engkau tetap setia
terhadap kemurahan itu; djika tidak,
maka engkaupun dipotong.
23 Tetapi kalau mereka tidak bertekun
dalam ketakpertjajaannja, maka mereka
akan ditjabangkan kembali. Allah
berkuasa mentjabangkan mereka
kembali pada pokok mereka sendiri.
24 Karena kalau engkau telah dipotong
dari pohon kaju jang bersifat zaiton
hutan, lalu berlawanan dengan sifat
kodrati itu engkau ditjabangkan pada
zaiton tulen, maka betapa lebih lagi
mereka jang menurut kodrat tjabang
asli, akan ditjabangkan kembali pada
pokok zaiton mereka sendiri.
25 Karena saudara-saudara, supaja
kamu djangan memandang dirimu
arif-bidjaksana, maka aku tidak mau
kamu kurang mengetahui rahasia
ini. Orang-orang Israel sebagiannja
tegar hati sampai kaum penjembah
dewa-dewa dalam keseluruhannja sudah
masuk.

Roma 11.26–33
26 Demikian

50

kaum Israel seluruhnja
akan diselamatkan seperti ada tertulis:
"Dari Sion Penjelamat akan tiba dan
akan mendjauhkan segala kedurhakaan
dari Jakub".
27 Lagipula: "Inilah perdjandjianKu
dengan mereka: Aku akan menghapus
dosa-dosanja.
28 Memang mengenai Indjil, mereka
adalah musuh demi kamu, tetapi
mengenai hal pilihan, mereka adalah
kaum tertjinta demi para Bapa-bangsa.
29 Sebab Allah tak pernah menjesalkan
kurnia-kurnia dan pemilihanNja.
30 Seperti kamu dahulu kala tidak
taat kepada Allah tetapi telah dirahimi
olehNja, beralasan ketaktaatan mereka,
31 demikian mereka sekarang ini tidak
taat beralasan kerahiman jang telah
kamu peroleh, supaja merekapun
dirahimi dizaman ini.
32 Sebab semua ditahan Allah dalam
ketakutan, supaja semua akan dirahimi.
33 O, alangkah dalamnja dan kajanja
kebidjaksanaan dan pengetahuan
Allah; betapa tak terselidiki keputusankeputusanNja, betapa tak terkira-kirakan
djalan-djalanNja.
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jang memahami pikiranpikiran Tuhan, siapakah jang pernah
mendjadi penasehatnja?
35 Atau siapakah jang memberi Allah
suatu apa, lalu menuntut suatu balasan
dari padaNja?
36 Karena segala sesuatu berasal
dari padaNja, ada karenaNja dan
teruntuk bagiNja: bagiNja kemuliaan
selama-lamanja. Amin.
1 Oleh sebab itu saudarasaudara, demi kerahiman
Allah aku memperingatkan kamu,
persembahkanlah tubuhmu sebagai
kurban hidup, sutji dan berkenan pada
Allah. Itulah ibadat rohani jang sesuai
dengan budimu.
2 Djangan kamu menjesuaikan
dirimu dengan dunia ini, melainkan
mendjelmalah mendjadi manusia
berbudi baru, sehingga kamu sanggup
membedakan apa jang dikehendaki
Allah, apa jang baik, apa jang berkenan
pada Allah, apa jang sempurna.
3 Menurut rahmat jang diberikan
kepadaku, aku berkata kepada kamu
sekalian dan kamu masing-masing,
djanganlah kamu menilai dirimu lebih
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tinggi dari pada jang sewadjarnja,
melainkan ukurlah dirimu dengan
ukuran kebidjaksanaan, masing-masing
menurut kurnia-kurnia kepertjajaan jang
diukurkan kepadanja oleh Allah.
4 Karena sebagaimana kita pada satu
tubuh mempunjai anggota-anggota
banjak, dan bukannja semua anggota
mempunjai tugas jang sama,
5 demikian kita jang banjak merupakan
satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita
masing-masing adalah anggota jang
bertugas satu terhadap jang lain.
6 Kita punjai kurnia-kurnia berlainlainan, masing-masing menurut rahmat
jang diberikan kepada kita. Kalau kurnia
kenabian, maka harus dilakukan sesuai
dengan kepertjajaan,
7 kalau tugas pelajanan, maka
melajanilah; kalau tugas mengadjar,
mengadjarlah,
8 kalau tugas menasehati, nasehatilah;
kalau tugas membagi-bagikan derma,
lakukan itu dengan hati ichlas, kalau
tugas mengurus, lakukanlah itu dengan
sungguh-sungguh; kalau engkau
beramal, buatlah itu dengan riang hati.
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djangan pura-pura;
bentjilah segala kedjahatan; gemarilah
segala kebadjikan.
10 Tjintailah satu sama lain dengan tjinta
kesaudaraan; dahulu-mendahuluilah
saling memberi hormat.
11 Kegiatanmu djangan mengendur;
kobarkanlah semangatmu; abdilah
Tuhan.
12 Bersukatjitalah dalam pengharapan;
bertahanlah dalam kesengsaraan;
bertekunlah dalam berdoa.
13 Ambillah bagian dalam kesusahan
para orang kudus; djamuilah segala
orang dengan gembira hati.
14 Mintalah berkat bagi orang-orang
jang menganiaja kamu; berkatilah,
djangan mengutuki mereka.
15 Turutlah bersukatjita dengan
orang jang sedang bersukatjita, dan
menangislah dengan orang jang
menangis.
16 Hendaklah kamu tetap sehati
sedjiwa; djanganlah mentjari jang
tinggi; tjondongkanlah kepada jang
sederhana; djangan pandang dirimu
jang bidjaksana.
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membalas djahat dengan
djahat terhadap siapapun; usahakanlah
jang baik terhadap sekalian orang.
18 Dari pihak kamu hiduplah berdamai
dengan semua orang, sedapat-dapatnja.
19 Saudara-saudara tertjinta,
djanganlah kamu membalas dendam,
melainkan serahkanlah itu kepada murka
Allah, seperti ada tertulis: "Pada Akulah
hak membalas dendam, Akulah jang
membalas." Demikianlah firman Tuhan.
20 Sebaliknja, kalau musuhmu lapar,
beri dia makan, kalau dia haus beri dia
minum, sebab dengan berbuat demikian
engkau menimbunkan bara api diatas
kepalanja.
21 Djangan kamu dikalahkan oleh
kedjahatan, melainkan kalahkanlah jang
djahat dengan berbuat baik.
1 Hendaklah tiap-tiap manusia
tunduk kepada kuasa para
atasannja, sebab tak ada kuasa jang
tidak berasal dari Allah. Dan mereka
jang sekarang memegang kekuasaan,
ditetapkan oleh Allah.
2 Djadi siapa jang menentang kuasa
itu, dia menentang Allah. Tetapi seorang
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penentang itu mendatangkan hukuman
atas dirinja.
3 Karena para penguasa tidak usah
ditakuti karena perbuatan-perbuatan
jang baik, melainkan karena jang djahat.
Maukah engkau hidup tanpa takut
terhadap para penguasa itu? Kalau
demikian, lakukanlah jang baik, maka
engkau akan mendapat pudjian dari
mereka.
4 Karena mereka adalah pendjabat
Allah, guna mendatangkan jang baik
bagimu, tetapi kalau engkau berbuat
djahat, maka haruslah engkau takut.
Sebab tidak pertjuma sadja mereka
menjandang pedang itu. Karena mereka
adalah pendjabat Allah untuk menuntut
balasan atas nama murka Allah,
terhadap siapa sadja jang berbuat
djahat.
5 Oleh sebab itu perlu ada ketaklukan,
bukan sadja karena murka itu, melainkan
demi hati-nuranimu djuga.
6 Bukankah itu pula sebabnja kamu
membajar padjak? Karena para
pegawai jang mendjalankan tugas jang
bersangkutan adalah pendjabat Allah.
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sebab itu berilah mereka jang
mendjadi hak mereka: padjak kepada
penuntut padjak; tjukai kepada penuntut
tjukai, takut kepada jang harus ditakuti,
hormat kepada jang harus dihormati.
8 Djanganlah kamu berhutang sesuatu
apa kepada siapapun, selain tjintakasih satu sama lain. Sebab barang
siapa mentjintai sesamanja, ia sudah
memenuhi hukum.
9 Karena perintah-perintah: djangan
berzinah, djangan membunuh, djangan
mentjuri, djangan menginginkan, dan
segala perintah manapun lagi, adalah
tersimpul dalam satu rumusan ini:
Tjintailah sesamamu seperti dirimu
sendiri.
10 Tjinta-kasih tidak berbuat djahat
terhadap sesama manusia, djadi
memenuhi seluruh hukum.
11 Lagi pula kamu tahu akan zaman
ini, bahwa sudah tiba waktunja untuk
bangun dari tidur, karena keselamatan
kita sudah lebih dekat dari pada ketika
kita baru mulai pertjaja.
12 Sudah larut malam, sudah hampir
siang, sebab itu marilah kita tanggalkan

Roma 13.13–14.4

57

segala perbuatan kegelapan dan
kenakan sendjata-sendjata tjahaja.
13 Hendaklah kita bertingkah-laku
senonoh, seperti patut pada siang hari,
djangan dengan berfoja-foja dan minum
mabuk, djangan dengan bersundal dan
bertjabul, djangan dalam pertengkaran
dan tjemburuan,
14 melainkan kenakanlah Tuhan
kita, Jesus Kristus dan djanganlah
memandjakan dagingmu, dengan
memuaskan hawa napsunja.
1 Para saudara jang lemah
kepertjajaannja, hendaklah kamu
terima dengan baik hati, tanpa berselisih
paham.
2 Karena jang seorang jakin boleh
makan segala djenis makanan,
sedangkan jang lemah makan sajur
sadja.
3 Jang makan djangan pandang hina
kepada dia jang tidak makan, dan jang
tidak makan djangan mempersalahkan
orang-orang jang makan, sebab diapun
telah diterima oleh Allah.
4 Siapakah engkau jang menghukum
hamba orang lain? Apa ia berdiri tegak
atau rebah adalah perkara tuannja.
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Tetapi ia akan tetap berdiri tegak, sebab
Tuhan berkuasa menegakkannja.
5 Jang seorang pula menganggap harihari tertentu lebih utama dari jang lain,
sedangkan lain orang menjamaratakan
segala hari. Hendaklah masing-masing
mengikuti kejakinannja jang pasti.
6 Barang siapa mengutamakan salah
suatu hari, ia mengutamakannja bagi
Tuhan, dan siapa makan, ia makan
bagi Tuhan, sebab ia mengutjap sjukur
kepada Allah. Dan barang siapa tidak
makan, ia berpantang bagi Tuhan dan
iapun mengutjap sjukur kepada Allah.
7 Sebab tak seorangpun diantara
kita hidup bagi dirinja sendiri dan tak
seorangpun mati bagi dirinja sendiri.
8 Sebab kalau kita hidup, kita hidup bagi
Tuhan dan kalau kita mati, kita mati bagi
Tuhan. Djadi baik dalam hidup, maupun
dalam mati, kita tetap milik Tuhan.
9 Karena untuk maksud inilah Kristus
telah mati lalu hidup kembali, jakni
supaja Ia mendjadi Tuhan sekalian
orang, baik jang mati, maupun jang
hidup.
10 Tetapi engkau ini, mengapa engkau
menghukum saudaramu? Dan engkau
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ini, mengapa engkau mengabaikan
saudaramu? Bukankah kita semua
akan berdiri bersama-sama dihadapan
pengadilan Allah?
11 Karena ada tertulis: "Demi hidupku",
demikian firman Allah "dihadapanKu
tiap-tiap lutut akan bertekuk, dan
sekalian lidah akan memuliakan Allah".
12 Djadi setiap kita akan harus
mempertanggung-djawabkan hal-hal
dirinja sendiri dihadapan Allah.
13 Oleh sebab itu djanganlah kita saling
menghukum antara kita sama kita,
tetapi ambillah keputusan dalam hatimu,
bahwa engkau tidak mau meletakkan
batu-sandungan atau perangkap pada
djalan saudaramu.
14 Aku tahu dan jakin dalam Kristus,
bahwa tak suatupun dengan sendirinja
nadjis, melainkan hanja bagi dia, jang
menganggap sesuatu memang nadjis.
15 Karena kalau sebab sedjenis
makanan jang kaumakan saudaramu
sakit hati, maka engkau tidak lagi
bertindak menurut tjinta-kasih.
Djanganlah makananmu menjebabkan
saudaramu binasa, sedangkan Kristus
telah mati baginja.
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sampai sesuatu jang
baik, jang kaulakukan, diumpat orang.
17 Sebab keradjaan Allah itu bukanlah
perkara makanan dan minuman,
melainkan kebenaran, kedamaian dan
kegembiraan dalam Roh Kudus.
18 Karena siapa sadja jang mengabdi
kepada Kristus dalam keadaan itu, dia
berkenan pada Allah dan tahan udji
dimata orang.
19 Oleh sebab itu hendaklah kita
memperhatikan apa jang membawa
damai dan jang membangunkan antara
kita sama kita.
20 Djanganlah karena suatu djenis
makanan engkau merusakkan
pekerdjaan Allah. Segala-galanja sutji,
tetapi mendjadi buruk bagi seseorang
jang makan dengan ragu-ragu karena
kena batu-sandungan.
21 Lebih baik engkau tidak makan
daging atau minum anggur, atau
berbuat apa sadja, kalau itu mendjadi
batu-sandungan bagi saudaramu.
22 Hendaklah engkau pegang
kejakinanmu bagi dirimu sendiri
dihadapan Allah. Berbahagialah siapa
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tidak usah menghukumkan diri karena
berbuat apa-apa jang dirasanja baik.
23 Siapa ragu-ragu namun makan dia
sudah dihukum, sebab ia tidak bertindak
berdasarkan kejakinannja. Sebab
segala tindakan jang dilakukan tidak
berdasarkan kejakinan adalah dosa.
1 Tetapi kita berwadjib
menanggung kelemahan
orang-orang jang tidak kuat. Djanganlah
kita mentjari kepuasan hati kita sendiri
sadja.
2 Haruslah kita semua dan masingmasing berusaha menjenangkan hati
sesama kita, dalam segala hal jang baik,
guna membangunkan.
3 Karena Kristus pun tak pernah
mentjari kesenangannja sendiri,
melainkan seperti ada tertulis: "Segala
tjertja para pentjertjaMu telah menimpa
Aku".
4 Tetapi segala jang ditulis dimasa
lampau, ada tertulis untuk mendjadi
peladjaran bagi kita, supaja kesabaran
dan penghiburan jang kita temui didalam
Kitab Kudus, memberi kita pengharapan.
5 Moga-moga Allah pokok segala
kesabaran dan penghiburan, memberi
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agar kamu tetap sedjiwa, menurut
tjita-tjita Kristus Jesus,
6 supaja kamu sehati dan sesuara
memuliakan Allah, Bapa Tuhan kita Jesus
Kristus.
7 Maka oleh sebab itu hendaklah kamu
saling sambut-menjambut, sebagaimana
Kristus djuga telah menjambut kamu
sekalian, untuk kemuliaan Allah.
8 Aku menekankan, bahwa Kristus telah
melajani kaum bersunat demi kebenaran
Allah, untuk menepati djandji-djandji
jang diberikanNja kepada para leluhur,
9 sedangkan mereka jang berasal dari
bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa
memuliakan Allah karena kerahimanNja
seperti, ada tertulis: "Maka sebab
itu aku akan memuliakan Engkau
ditengah-tengah sekalian bangsa,
dan akan memudji namaMu dengan
mazmur-mazmur".
10 Dan sabda ini lagi; "Bersukatjitalah,
wahai bangsa-bangsa semua, bersama
dengan kaumNja".
11 Dan ini lagi: "Pudjilah Allah, hai
penjembah-penjembah dewa-dewa
sekalian, segala bangsa, muliakanlah
Dia".
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Isaias bersabda: "Akan ada
tunas Jese, dan ia akan bangkit untuk
memerintah segala bangsa; seluruh
kaum penjembah dewa-dewa akan
berharap padaNja".
13 Moga-moga Allah, pokok segala
pengharapan, memenuhi kamu sekalian
dengan sukatjita dan damai dalam
mengamalkan kepertjajaanmu, supaja
pengharapanmu makin meluap oleh
kekuatan Roh Kudus.
14 Aku sendiri jakin, saudara-saudara,
bahwa kamu dari dirimu sendiri penuh
tjita-tjita jang luhur, mempunjai segala
pengetahuan dan sanggup saling
memberi nasehat-nasehat.
15 Meski demikian aku menulis djuga
kepadamu, dan disana sini dengan agak
tak segan-segan, guna memperingatkan
kamu tentang beberapa hal, karena
rahmat jang diberikan kepadaku oleh
Allah,
16 jaitu mendjadi pendjabat Kristus
Jesus, dan imam Indjil Allah bagi
bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa,
supaja mereka semua mendjadi suatu
persembahan jang berkenan pada Allah,
dikuduskan oleh Roh Kudus.
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jang dapat kubanggakan
dalam Kristus Jesus dihadapan Allah.
18 Karena aku tidak berani berbitjara
tentang suatu apa, selain tentang jang
dikerdjakan Jesus dengan menggunakan
diriku, untuk membawa segala
bangsa penjembah dewa-dewa kepada
ketaatan Indjil, dengan perkataan,
perbuatan-perbuatan,
19 lagi dengan tanda-tanda adjaib
serta mukdjizat-mukdjizat dalam
kekuatan Roh Kudus. Untuk itu aku
telah mendjeladjah segala daerah dari
Jerusalem sampai Ilirikum dan aku telah
menjelesaikan pemakluman Indjil disitu.
20 Dalam pada itu demi hormatku
aku tidak mau memaklumkan Indjil
ditempat-tempat orang sudah menjeru
nama-Kristus, supaja aku djangan
membangun diatas dasar jang telah
terletak oleh orang-orang lain.
21 Aku mau berpegang pada jang
ada tertulis: "Orang-orang jang belum
mendapat kabar tentangNja akan
memandang; mereka jang belum
mendengarkanNja akan mengerti".
22 Itulah pula sebabnja aku tiap-tiap
kali terhalang mengundjungi kamu.
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sebab wilajah-wilajah tersebut
sekarang tidak ada tempat lagi bagiku,
dan sudah beberapa tahun aku sangat
ingin melihat kamu,
24 bila aku akan pergi ke Spanjol.
Karena pada perdjalanan itu kuharap
singgah pada kamu, dan kemudian
kamu menolong aku kesana, sesudah
dahulunja aku sekedar menikmati
pergaulan dengan kamu.
25 Tetapi sekarang aku siap untuk pergi
dahulu ke Jerusalem, guna pelajanan
bagi orang-orang kudus disitu.
26 Sebab umat-umat di Masedonia
dan Achaja dengan rela hati telah
mengambil bagian dalam pendermaan
bagi orang-orang miskin diantara
orang-orang kudus di Jerusalem.
27 Memang rela hati mereka, tetapi
sebenarnja mereka berhutang pula
kepada orang-orang kudus itu. Karena
kalau bangsa-bangsa penjembah
dewa-dewa telah beroleh bagian dalam
harta-harta rohani orang kudus itu,
sewadjarnja bangsa-bangsa penjembah
dewa-dewa melajani mereka dengan
harta-harta djasmaninja.
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sesudah hasil pendermaan itu
kuserahkan dengan resmi, maka aku
akan berangkat ke Spanjol dan singgah
pada kamu.
29 Tetapi aku tahu, bila aku akan tiba
padamu, aku membawa berkat Kristus
dengan sepenuh-penuhnja.
30 Tetapi saudara-saudaraku, aku
mohon demi Tuhan kita Jesus Kristus
dan demi tjinta Roh, hendaklah kamu
turut serta berdjuang bersama aku,
setjara dengan berdoa bagiku kepada
Allah,
31 supaja aku akan luput dari tangan
kaum taktaat di Judea, lagi supaja
pelajananku itu mendapat sambutan
baik di Jerusalem dari pihak para orang
kudus,
32 lagi pula supaja demikian aku dengan
kehendak Allah, akan tiba padamu
dengan gembira, dan dapat beristirahat
ditengah-tengah kamu bersama-sama.
33 Moga moga Allah pokok segala damai
tetap menjertai kamu sekalian. Amin.
1 Aku minta, berilah sambutan
jang baik kepada saudari kita
Febe, jang mendjabat diakon diumat
Kenchrea.
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dia dalam Tuhan seperti
patut diantara orang-orang kudus.
Tolonglah dia dalam segala hal bila
bantuanmu dibutuhkan. Iapun telah
mendjadi pelindung banjak orang
termasuk aku ini.
3 Sampaikanlah salamku kepada Priskila
dan Akuila, rekan-rekan sekerdjaku itu.
4 Mereka pernah mempertaruhkan
lehernja untuk menjelamatkan njawaku.
Dan bukan hanja aku jang berhutang
budi kepada mereka, melainkan segala
umat ditengah-tengah bangsa-bangsa
penjembah dewa-dewa.
5 Salam djuga bagi umat jang
berkumpul didalam rumah mereka.
Salam bagi Epenetes, buah sulung Asia
dalam Kristus.
6 Salam bagi Maria jang telah berpajah
bagi kamu.
7 Salam bagi Androditas dan Junias,
saudara-saudara sebangsaku, jang
pernah terpendjara bersama dengan
aku. Mereka adalah rasul ulung dan ada
dalam Kristus lebih dahulu dari pada
aku.
8 Salam bagi Empliatus jang tertjinta
dalam Kristus.
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bagi Urbanus, rekan sekerdjaku
dalam Kristus. Djuga bagi Stachis
tertjinta.
10 Salam bagi Apeles jang telah tahan
udji dalam Kristus. Salam djuga bagi isi
rumah Aristobolos.
11 Salam bagi Herodion, saudara
sebangsaku. Salam bagi semua orang
dalam Kristus didalam rumah Narsius.
12 Salam bagi Trifena dan Trifosa, jang
telah banjak berdjerih-pajah dalam
Tuhan. Salam bagi Persis tertjinta, jang
telah banjak bekerdja dalam Tuhan.
13 Salam bagi Rufus, orang pilihan
dalam Tuhan itu, dan bagi ibunja jang
telah mendjadi ibu bagi aku djuga.
14 Salam bagi Asinkritos, Flegon,
Hermes, Patrobas, Hermas, dan sekalian
saudara jang tinggal beserta dengan
mereka.
15 Salam bagi Filologos, Julia, Nereus
dan saudarinja. Lagi bagi Olimpas dan
sekalian orang kudus jang ada beserta
dengan mereka.
16 Hendaklah kamu sekalian bersalamsalaman dengan kutjup sutji. Sekalian
umat memberi salam kepadamu.
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memperingatkan kamu,
saudara-saudaraku, hendaklah kamu
waspada terhadap orang-orang tertentu,
jang menimbulkan perpetjahan, dan
mengadakan batu-sandungan dengan
menentang adjaran jang sudah kamu
terima. Djauhilah mereka itu.
18 Orang-orang sematjam itu tidak
mengabdi Tuhan, melainkan perut
mereka. Dengan perkataan manis dan
muluk-muluk mereka memperdajakan
orang jang kurang insjaf.
19 Ketaatanmu sudah masjur dimanamana dan hal itu menggembirakan aku.
Tetapi kukehendaki, supaja kamu tetap
bidjaksana dalam segala kebadjikan dan
murni hati terhadap segala kedjahatan.
20 Kalau begitu, maka Allah pokok
damai akan lekas meremukkan setan
dibawah telapak kakimu. Hendaknja
rahmat Allah tetap menjertai kamu.
21 Timoteus rekan sekerdjaku dan
saudara-saudara sebangsaku, Lusius,
Jason dan Sosipatros memberi salam
kepadamu.
22 Dan aku Tertius, djurutulis surat ini,
memberi salam kepadamu dalam Tuhan.
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pula dari Kajus jang sedang
mendjamu aku dan seluruh umat.
24 Salam lagi dari Erostos, bendahari
kota dan dari saudara Kuartus.
25 Bagi Dia jang berkuasa meneguhkan
kamu, menurut Indjil jang kumaklumkan
tentang Jesus Kristus, jang membuka
rahasia jang didiamkan dari zaman
kezaman,
26 tetapi dizaman ini dinjatakan, dan
atas suruhan Allah jang Kekal, sesuai
dengan nubuat-nubuat para nabi, telah
diperkenalkan kepada sekalian bangsa
penjembah dewa-dewa, untuk membawa
mereka kepada ketaatan kepertjajaan:
27 Bagi Allah jang satu-satunja
bidjaksana, dengan perantaraan Jesus
Kristus: segala kemuliaan sepandjang
segala abad. Amin.

1 Korintus
1 Paulus

karena kehendak Allah
dipanggil mendjadi rasul Jesus
Kristus, dan saudara Sostenes,
2 kepada umat Allah di Korintus, kepada
mereka jang telah dikuduskan dalam
Kristus Jesus dan terpanggil untuk hidup
sutji, bersama dengan sekalian orang
dimana-mana sadja jang menjeru nama
Tuhan kita Jesus Kristus, Tuhan mereka
dan Tuhan kita.
3 Rahmat bagimu dan damai dari
Allah-Bapa dan dari Tuhan kita Jesus
Kristus.
4 Terus-menerus aku mengutjap sjukur
kepada Allah karena rahmat, jang
dianugerahkanNja kepada kamu dalam
Kristus Jesus.
5 Karena dalam Dia kamu telah
diperkaja dalam segala-galanja, dengan
segala kurnia bitjara dan pengertian,
6 sekedar kesaksian Kristus telah
diteguhkan diantara kamu.
7 Dalam hal itu kamu tidak
berkekurangan suatupun, sambil

1
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kamu menantikan penampakan Tuhan
kita Jesus Kristus.
8 Iapun djuga akan meneguhkan hatimu
sampai pada achirnja, sehingga tak ada
gugatan terhadap kamu pada hari Tuhan
kita Jesus Kristus kelak.
9 Allah jang telah memanggil kamu
masuk kesatuan dengan PuteraNja,
Jesus Kristus Tuhan kita, adalah setia.
10 Saudara-saudara, aku mohon
kepadamu, demi nama Tuhan kita Jesus
Kristus, supaja kamu semua sehati.
Djangan terdapat perpetjahan diantara
kamu, melainkan hendaklah kamu tetap
bersatu semata-mata, setjita-tjita,
sekejakinan.
11 Karena, saudara-saudara, dari
keluarga Chloe kudapat kabar, bahwa
ada perpetjahan diantara kamu.
12 Menurut jang kudengar kamu
masing-masing berkata: aku berpihak
pada Paulus, aku berpihak pada Apolos,
aku berpihak pada Kefas, aku berpihak
pada Kristus.
13 Terbagikah Kristus? Pauluskah
jang disalibkan bagimu? Pada nama
Pauluskah kamu dipermandikan?
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kepada Allah, tak ada diantara
kamu jang kupermandikan selain Krispus
dan Gajus.
15 Djadi tak seorangpun dapat berkata
bahwa ia dipermandikan pada namaku.
16 Benar djuga keluarga Stefanus aku
jang permandikan, tetapi entah seorang
lain lagi kupermandikan, tidak aku ingat.
17 Sebab aku diutus Kristus, bukannja
untuk mempermandikan orang,
melainkan untuk memaklumkan Indjil.
Dan itu bukan dengan kebidjaksanaan
kata-kata, supaja salib Kristus djangan
disia-siakan.
18 Adjaran salib memang kebodohan
bagi mereka jang menudju kebinasaan,
tetapi kekuatan Ilahi bagi mereka jang
diselamatkan, jaitu bagi kita.
19 Seperti ada tertulis: Aku akan
membasmi kebidjaksanaan kaum
bidjaksana, dan meniadakan ketjerdikan
kaum tjerdik-tjendekia.
20 Dimana si bidjaksana itu? Dimana si
tjerdik-tjendekia itu? Dimana pembahas
dunia ini? Bukankah kebidjaksanaan
dunia ini telah didjadikan kebodohan
oleh Allah?
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dunia dengan segala
kebidjaksanaannja tidak mengenal Allah
didalam kebidjaksanaan Allah. Sebab
itu Allah telah berkenan menjelamatkan
manusia jang pertjaja dengan kebodohan
pemakluman.
22 Orang Jahudi menuntut tandatanda dan orang Junani mentjari
kebidjaksanaan,
23 tetapi kami memaklumkan Kristusjang-tersalib, suatu batu sandungan
bagi orang Jahudi dan kebodohan bagi
kaum penjembah dewa-dewa.
24 Akan tetapi bagi mereka jang
terpanggil, baik Jahudi maupun
Junani, Kristus adalah kekuatan dan
kebidjaksanaan Allah.
25 Karena kebodohan Allah lebih
bidjaksana dari manusia, dan kelemahan
Allah lebih kuat dari manusia.
26 Saudara-saudara, tiliklah
panggilanmu. Tidak banjak jang
bidjaksana menurut daging, tidak
banjak jang berkuasa, tidak banjak jang
berbangsa.
27 Djustru jang bodoh dalam pandangan
dunia dipilih Allah untuk mempermalukan
jang bidjaksana; jang lemah dalam
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pandangan dunia dipilih Allah untuk
mempermalukan jang berkuasa,
28 dan jang tidak bangsawan dan jang
dipandang hina, jang "tak ada" dipilih
Allah, untuk meniadakan jang "ada",
29 agar djangan suatu dagingpun
memegahkan diri dihadapan Allah.
30 Berkat rahmatNja kamu ada
dalam Kristus Jesus, jang mendjadi
kebidjaksanaan, kebenaran, pengudusan
dan penebusan kita, oleh karena Allah.
31 Maka sebab itu, seperti ada tertulis,
siapa hendak bermegah-megah,
hendaklah ia bermegah-megah dalam
Tuhan.
1 Adapun aku ini, saudara-saudara,
tatkala aku datang pada kamu, aku
tidak datang memaklumkan kesaksian
Allah dengan perkataan-perkataan atau
kebidjaksanaan jang gemilang.
2 Terdahulu sudah kutetapkan akan
tidak mengetahui apa-apa diantara
kamu, selain Jesus Kristus, dan Dia
sebagai jang tersalib.
3 Dan aku tampil diantara kamu dalam
kelemahan, dengan takut dan gentar.
4 Pembitjaraan dan pemaklumanku
bukan sedemikian, sehingga aku
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hendak mejakinkan kamu dengan
kebidjaksanaan perkataan, melainkan
dengan pernjataan kekuatan Roh,
5 agar djangan kepertjajaan kamu
bersendi pada kebidjaksanaan
manusiawi, melainkan pada kekuatan
Allah.
6 Kamipun membitjarakan
kebidjaksanaan, tetapi diantara orang
sempurna, dan bukan kebidjaksanaan
dunia ini atau jang berasal dari
kaum penguasa dunia ini, jang akan
ditiadakan.
7 Kebidjaksanaan jang kami bitjarakan,
ialah kebidjaksanaan Allah, penuh
rahasia, jang lama disembunjikan dan
sebelum awal zaman telah ditetapkan
Allah untuk mendjadi kemuliaan kita.
8 Kebidjaksanaan ini tidak dikenal
oleh seorangpun dari kaum penguasa
dunia, karena sekiranja dikenal, tentulah
mereka tak sampai hati menjalibkan
Tuhan kemuliaan.
9 Apa jang kami bitjarakan, ialah,
seperti ada tertulis, jang tak pernah
dilihat dengan mata, tak pernah didengar
dengan telinga, dan tak pernah timbul
dalam hati seorang manusia, jaitu segala
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jang disediakan Allah bagi mereka jang
mentjintaiNja.
10 Allah telah menjatakan itu kepada
kita dengan Roh. Karena Roh Allah
mendalami segala-galanja, malah lubuk
batin Allah sekalipun.
11 Karena siapakah mengetahui batin
manusia, selain roh manusia jang ada
didalamnja? Demikian tak seorangpun
mengetahui batin Allah, selain Roh Allah.
12 Tetapi roh jang kita terima bukannja
roh dunia, melainkan Roh jang datang
dari Allah, agar kita mengetahui segala
jang dianugerahkan Allah kepada kita.
13 Itulah jang kami bitjarakan, bukannja
dengan kata-kata jang diadjarkan oleh
kebidjaksanaan manusia, melainkan
jang diadjarkan oleh Roh, dan demikian
kami menerangkan hal-hal rohani setjara
rohani pula.
14 Tetapi manusia kodrati tidak
menerima apa jang datang dari Roh
Allah, sebab dipandang kebodohan
olehnja; dia malah tidak mampu
mengertinja, sebab hanja dapat diselidiki
dengan Roh.
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manusia jang mempunjai Roh
mengerti semuanja, sedangkan ia sendiri
tidak dapat dimengerti oleh seorangpun.
16 Karena "siapakah pernah mendalami
pikiran-pikiran Tuhan, sehingga ia dapat
menasehatiNja"? Tetapi pikiran-pikiran
kita adalah pikiran-pikiran Kristus.
1 Tetapi, saudara-saudara, waktu itu
aku tidak dapat berbitjara kepada
kamu sebagai kepada orang jang
memiliki Roh, hanja kepada orang jang
masih berpikir menurut daging, jang
baru kanak-kanak dalam Kristus.
2 Susu sadja dapat kuberi kamu minum,
belum makanan padat, sebab kamu
tidak tahan, malah sekarang djuga
belum tahan.
3 Kamu masih bertjita-tjita kedagingan.
Bukankah kamu masih berpikir menurut
daging dan bertjita-tjita manusiawi,
kalau masih terdapat tjemburuan dan
perselisihan diantara kamu?
4 Sebab selagi jang seorang berkata,
aku berpihak pada Paulus, dan jang lain
aku berpihak pada Apolo, bukankah
kamu masih berpikir setjara manusiawi?
5 Apolos itu apa? Paulus itu apa? Mereka
pelajan sadja, jang menghantar kamu
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kepada kepertjajaan, masing-masing
sekedar dikurnia oleh Tuhan.
6 Aku jang menanam, Apolos jang
menjiram, akan tetapi Allah-lah jang
menumbuhkan.
7 Bukan si penanam ataupun si penjiram
jang penting, melainkan hanja jang
menumbuhkan, ialah Allah.
8 Si penanam dan si penjiram bersatu,
namun masing-masing akan diberi
gandjaran sesuai dengan usahanja.
9 Karena kami adalah pekerdja,
jang bekerdja bersama dengan Allah,
sedangkan kamu adalah ladang Allah
dan bangunan Allah.
10 Menurut rahmat jang diberikan Allah
kepadaku, maka sebagai pembangun
bidjaksana aku telah meletakkan dasar,
sedangkan orang lain membangun
diatasnja. Tetapi hendaknja masingmasing memperhatikan bagaimana ia
membangun diatasnja.
11 Karena tak seorangpun dapat
meletakkan dasar jang berlainan dengan
jang sudah terletak, ialah Kristus Jesus.
12 Tetapi bagaimana djuga orang
membangun diatas dasar itu, dengan
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memakai mas, perak, batu-batu indah,
kaju,rumput atau djerami,
13 pekerdjaan masing-masingnja akan
kentara mutunja. Hari Tuhan akan
menampakkan diri dalam api dan
menjatakan mutu itu, jaitu pekerdjaan
tiap-tiap pekerdja akan diudji dalam api.
14 Djikalau bangunan jang didirikan
seorang diatas dasar itu tahan udji,
maka dia akan mendapat upahnja;
15 tetapi kalau hasil pekerdjaan seorang
habis terbakar, maka dia kerugian;
ia sendiri akan diselamatkan, tetapi
seakan-akan melalui api.
16 Tidakkah kamu tahan, bahwa kamu
adalah rumah Allah dan Roh Allah tinggal
didalam dirimu?
17 Tetapi djika seorang membinasakan
rumah Allah, maka Allah akan
membinasakan dia. Sebab kuduslah
rumah Allah dan itulah kamu.
18 Djanganlah kamu memperdaja
dirimu sendiri. Djika seseorang diantara
kamu menganggap dirinja bidjaksana
didunia ini, hendaklah ia mendjadi bodoh
guna mendjadi bidjaksana.
19 Karena kebidjaksanaan dunia ini
adalah kebodohan dalam pandangan
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Allah. Sebab ada tertulis: "Jang
menangkap para bidjaksana dalam
kelitjikan mereka".
20 Dan ini pula: "Tuhan sudah
mengetahui bahwa sia-sialah pemikiran
kaum bidjaksana".
21 Sebab itu djanganlah seorangpun
memegahkan seorang manusia, sebab
semua adalah milik kamu,
22 baik Paulus, baik Apolos, baik Kefas,
baik alam semesta, baik hidup, maupun
maut; baik jang dimasa sekarang,
maupun dimasa datang; semuanja itu
adalah milikmu
23 tetapi kamu adalah milik Kristus dan
Kristus milik Allah.
1 Maka hendaklah orang memandang
kami sebagai pembantu Kristus dan
bendahari rahasia-rahasia Allah.
2 Dari segala bendahari dituntut supaja
ia njatalah setia.
3 Tetapi sedikitpun aku tidak
menghiraukan pertimbangan kamu
atau dari salah suatu pengadilan
manusiawi terhadapku; aku sendiripun
tidak mengadili diriku.
4 Biarpun aku tidak sadar akan
suatu kesalahanku, hal itu belum
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membenarkan aku; jang mengadili aku,
ialah Tuhan.
5 Sebab itu djanganlah kamu mengadili
sebelum waktunja sampai, jaitu sebelum
Tuhan tiba, jang akan menjoroti
segalanja jang tersembunji dalam
kegelapan, dan Ia akan menjatakan
pikiran-pikiran sekalian hati. Dan ketika
itu masing-masing mendapat pudjian
dari Allah.
6 Dalam segala itu, saudara-saudara,
telah kupertjontohkan diriku dan
Apolos karena kamu, supaja pada kami
kamu peladjari "djangan dilampaui
apa jang ada tertulis", jaitu supaja
djangan seseorang dengan angkuh hati
mengagungkan orang jang satu diatas
jang lain.
7 Sebab siapakah jang telah
mengutamakan engkau? Adakah padamu
sesuatu jang tidak dianugerahkan
kepadamu? Dan kalau dianugerahkan,
bagaimana boleh engkau menjombong
seolah-olah tidak dianugerahkan
kepadamu?
8 Memang, kamu sudah kenjang,
sudah kaja, sudah memerintah tanpa
kami. Wah, kiranja benarlah kamu
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memerintah, supaja kamipun dapat
memperoleh bagian dalam keradjaanmu.
9 Karena pada sangkaku Allah telah
mempertontonkan kami rasul-rasul
sebagai orang-orang jang paling hina,
sebagai jang sudah dihukum mati.
Karena memang kami telah mendjadi
tontonan bagi seluruh dunia, bagi para
Malaekat dan segala manusia.
10 Kami bodoh karena Kristus, kamu
bidjaksana dalam Kristus; kami lemah,
kamu kuat; kamu mendapat hormat,
kami tanpa hormat.
11 Sampai saat ini kami lapar, haus dan
kekurangan pakaian, kami disiksakan,
kami berkelana,
12 dengan susah pajah bekerdja dengan
tangan kami sendiri; orang menistai
kami, tetapi kami memberkati; orang
menganiaja kami, tetapi kami sabar
berkepandjangan; kami ditjertjai, tetapi
kami menegur dengan manis.
13 Kami telah mendjadi sebagai sampah
dunia, sebagai sarap sekalian manusia,
sampai pada saat ini.
14 Bukan untuk mempermalukan
kamu kutulis itu, melainkan untuk
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memperingatkan kamu sebagai
anak-anakku jang tertjinta.
15 Karena andaikata ada bagimu
sepuluh ribu pengasuh dalam Kristus,
tetapi bapamu tidaklah banjak. Akulah
jang telah memperanakkan kamu dalam
Kristus melalui Indjil.
16 Oleh sebab itu aku mohon kepadamu;
djadilah peneladanku.
17 Untuk itulah djuga telah kukirim
kepadamu Timoteus, anakku jang
tertjinta, dan setia dalam Kristus. Ia
akan memperingatkan kamu djalanku
dalam Kristus Jesus, sebagai aku
mengadjarkannja dimana-mana, kepada
setiap umat.
18 Ada orang jang menjombongkan diri,
seolah-olah aku tidak datang padamu
lagi.
19 Tetapi aku akan datang selekas
mungkin, kalau diperkenankan Tuhan,
dan aku akan menjelidiki bukan
perkataan orang-orang gembung
kesombongan itu melainkan kekuatan
mereka.
20 Sebab keradjaan Allah tidak terdiri
dari perkataan, melainkan dari kekuatan.
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apakah jang kamu kehendaki?
Haruskah aku datang dengan tjambuk
atau dengan tjinta-kasih dan lembut
hati?
1 Memang, umum kedengaran
tentang pertjabulan diantara kamu,
bahkan sematjam pertjabulan, seperti
malahan diantara kaum penjembah
dewa-dewa pun tidak terdapat, jaitu ada
seorang mengawini isteri ajahnja.
2 Namun demikian kamu
menjombongkan dirimu djuga. Mengapa
tidak lebih suka meratap, sehingga
jang telah melakukan perbuatan jang
demikian didjauhkan dari umat.
3 Adapun aku, walaupun djauh dalam
badan, tetapi hadir dalam roh, seakanakan betul hadir, telah mendjatuhkan
keputusanku atas orang jang telah
melakukan perbuatan itu,
4 jaitu supaja kamu bersama dengan
rohku bersidang dalam nama Jesus
Tuhan kita, dan dengan kuasa Jesus
Tuhan kita,
5 menjerahkan orang jang demikian itu
kepada setan, supaja dagingnja binasa,
tetapi rohnja selamat pada hari Tuhan
kelak.
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kamu itu tidak
bagus. Tidakkah kamu tahu, bahwa
sedikit ragi mengchamirkan adonan
seluruhnja?
7 Buanglah ragi jang lama, supaja kamu
mendjadi adonan jang baru, seperti
memang kamu sudah mendjadi sebagai
roti tak beragi, sebab Anak-domba Paska
kitapun, jaitu Kristus sudah disembelih.
8 Sebab itu marilah kita berhari-raja,
bukan dengan ragi lama, dan bukan
pula dengan ragi kedjahatan dan
kedurdjanaan, melainkan dengan
roti takberagi dalam kesutjian dan
kebenaran.
9 Dalam surat jang dahulu itu kutulis
kepadamu, djangan kamu bertjampurgaul dengan kaum pentjabul.
10 Tetapi bukan maksudku, supaja kamu
sama sekali tidak bergaul dengan kaum
pentjabul didunia ini, atau kaum tamak,
atau kaum perampas, ataupun kaum
pemudja berhala, sebab kalau demikian
kamu terpaksa keluar dari dunia.
11 Tetapi jang kutulis itu, maksudnja,
supaja kamu djangan bergaul dengan
seorang jang menamakan dirinja
saudara, tetapi dia seorang pentjabul,
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atau petamak, atau pemudja berhala,
atau pefitnah, atau pemabuk, atau
perampas. Bahkan makan semedjapun
djangan dengan orang-orang jang
demikian.
12 Karena apakah urusanku dengan
orang-orang luaran untuk mengadili
mereka? Bukankah urusan kamu
mengadili orang-orang dalam?
13 Mengenai orang luaran, Allah-lah
jang mengadili mereka. Keluarkanlah si
pendjahat dari tengah-tengah kamu.
1 Benarkah ada diantara kamu
jang berani, kalau ada gugatannja
terhadap seorang saudara, mengadjukan
perkara itu kepada orang-orang
jang tidak benar dan bukan kepada
orang-orang kudus?
2 Tiadakah kamu tahu, bahwa
orang-orang kudus akan mengadili
dunia? Tetapi kalau kamu akan turut
serta mengadili dunia, tiadakah
kamu berwenang pula mengadili
perkara-perkara jang remeh sekali?
3 Tiadakah kamu tahu, bahwa kita
akan mengadili para Malaekat? Kalau
begitu, mengapa tidak perkara-perkara
kehidupan sehari-hari?
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bila ada perkara-perkara
mengenai kehidupan sehari-hari,
ambillah orang-orang jang paling
takterpandang dalam umat untuk
mendjadi hakim.
5 Itu kukatakan supaja kamu rasa
malu. Tidak terdapatkah diantara kamu
satu orang bidjaksana jang pandai
mengadili perkara-perkara diantara
sesama-saudaranja?
6 Sebaliknja saudara-saudara saling
menggugat, malahan dihadapan orang
takberiman.
7 Memang hal adanja gugatan antara
kamu sendiri sudah merupakan satu
kekalahan bagimu. Mengapa tidak lebih
suka menderita sadja jang tak adil itu?
Mengapa tidak membiarkan dirampasi
sadja?
8 Sebaliknja kamu melakukan jang
takadil dan merampasi orang, bahkan
saudara-saudaramu sendiri.
9 Tiadakah kamu tahu, bahwa dari
orang-orang takadil tak seorangpun
mewarisi keradjaan Allah? Djangan
keliru. Kaum pentjabul, ataupun kaum
pemudja berhala, ataupun kaum
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pezinah, ataupun kaum semburit,
ataupun kaum pemerkosa kanak-kanak,
10 ataupun kaum pentjuri, kaum
petamak, kaum pemabuk, kaum
pefitnah, kaum perampas, tak
seorangpun akan turut mewarisi
keradjaan Allah.
11 Memang dahulu sebagian dari antara
kamu demikian keadaannja, tetapi
sekarang kamu sudah disutjikan, sudah
dikuduskan, sudah dibenarkan dalam
nama Tuhan kita Jesus Kristus, dan
dengan Roh Allah kita.
12 Segalanja halal bagiku. Memang,
tetapi bukan segalanja berfaedah.
Segalanja halal bagiku. Memang, tetapi
aku tidak mau dikuasai suatupun.
13 Makanan untuk perut dan perut untuk
makanan. Memang, tetapi Allah akan
meniadakan kedua-duanja. Dan tubuh
bukan untuk pertjabulan, melainkan
untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh,
14 Allah telah membangkitkan Tuhan
kita, dan Ia akan membangkitkan kita
dengan kuasaNja pula.
15 Tiadakah kamu tahu, bahwa tubuhmu
adalah anggota Kristus? Djadi, bolehkah
aku mengambil anggota milik Kristus,
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mendjadikannja anggota seorang
pelatjur? Tak mungkin.
16 Tiadakah kamu tahu, bahwa siapa
jang bertjampur dengan seorang
pelatjur, mendjadi setubuh dengannja?
Karena Alkitab bersabda: mereka berdua
mendjadi satu daging.
17 Tetapi mempersatukan diri dengan
Tuhan berarti, mendjadi satu roh
denganNja.
18 Djauhilah segala pertjabulan.
Dosa manapun jang dilakukan orang,
dilakukan diluar tubuh, tetapi siapa jang
melakukan pertjabulan berbuat dosa
pada tubuhnja sendiri.
19 Dan tiadakah kamu tahu, bahwa
tubuhmu adalah rumah-kudus Roh
Kudus, dan Ia hidup didalam dirimu, dan
bahwa Dia kamu terima dari Allah, dan
bahwa kamu bukan milik dirimu sendiri?
20 Karena kamu telah dibeli dan
harganja sudah dibajar, maka
permuliakanlah Allah didalam tubuhmu.
1 Jang berikut ini mengenai hal-hal
jang kamu tulis kepadaku. Baiklah
seorang prija tidak menjentuh wanita.
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tetapi mengingat pertjabulan
hendaklah tiap-tiap prija ada isterinja
dan tiap-tiap wanita ada suaminja.
3 Hendaklah suami memenuhi
kewadjibannja terhadap isterinja dan
demikianpun isteri terhadap suaminja.
4 Karena isteri tidak berhak atas
tubuhnja, melainkan suami, dan
demikian suami tidak berhak atas
tubuhnja, melainkan isteri.
5 Djangan saling mendjauhkan diri,
ketjuali dengan penuh sepakat dan
untuk sementara, guna mendapat
kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu
hidup bersama kembali, agar djangan
kamu digodai setan karena tak tahan
bertarak.
6 Tetapi itu kumaksudkan sebagai
keluasan bukan sebagai perintah.
7 Namun demikian aku sebenarnja ingin
semua orang mendjadi seperti aku,
tetapi masing-masing diberi kurnia jang
chas, jang seorang begini, jang seorang
begitu.
8 Tetapi kepada orang-orang takberisteri
dan kepada para djanda aku
mengandjurkan, baiklah tinggal
dalam keadaan itu, seperti aku.
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kalau mereka tidak tahan
bertarak, hendaklah mereka kawin,
sebab lebih baik kawin dari pada bakar.
10 Tetapi kepada orang jang kawin aku
memerintahkan bukannja aku melainkan
Tuhan - tidak boleh seorang isteri
mentjeraikan diri dari suaminja,
11 dan djika sudah bertjerai, ia harus
tetap hidup mendjanda, atau berdamai
pula dengan suaminja. Dan tak boleh
seorang suami mentjeraikan isterinja.
12 Kepada orang lain itu aku berkata,
bukan Tuhan: Kalau seorang saudara
beristerikan seorang takberiman, dan dia
rela hidup bersama dengan dia, djangan
saudara itu mentjeraikan dia.
13 Dan kalau seorang isteri bersuamikan
seorang takberiman, dan dia rela
hidup bersama dengan dia, djangan ia
mentjeraikan suaminja.
14 Karena suami takberiman itu
dikuduskan karena isterinja jang
beriman, dan isteri takberiman
dikuduskan karena saudara itu.
Seandainja tidak, maka anak-anakmu
adalah tjemar, padahal mereka
sebenarnja kudus.
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tetapi, kalau pihak takberiman
mau bertjerai, baiklah bertjerai sadja
dan saudara atau saudari jang demikian
tidak terikat lagi, sebab kita dipanggil
oleh Allah untuk hidup berdamai.
16 Karena bagaimana engkau, isteri,
dapat mengetahui, apakah engkau
akan menjelamatkan suamimu? Atau
bagaimana engkau, suami dapat
mengetahui, apakah engkau akan
menjelamatkan isterimu?
17 Selain itu, hendaklah masing-masing
orang berdjalan seperti ditentukan
baginja oleh Tuhan, menurut panggilan
jang diberikan kepadanja oleh Allah.
Demikianlah jang kutetapkan didalam
sekalian umat.
18 Kalau seorang dipanggil dalam
keadaan bersunat, djanganlah ia
meniadakan tanda sunat itu. Dan kalau
seorang dipanggil dalam keadaan tak
bersunat djangan ia mau disunat.
19 Sebab bersunat atau tak bersunat
tak ada pentingnja, tetapi jang penting
ialah ketaatan kepada perintah-perintah
Allah.
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itu hendaklah masing-masing
tinggal dalam keadaan, dalam mana ia
dipanggil.
21 Budakkah engkau ketika dipanggil?
Djangan kau hiraukan itu. Malahan
sekalipun engkau diberi kesempatan
untuk dibebaskan, lebih baik engkau
menggunakannja untuk keuntunganmu.
22 Karena kalau seorang budak dipanggil
dalam Tuhan, ia mendjadi orang-bebas,
milik Kristus. Dan sedemikianpun,
jang dipanggil dalam keadaan bebas,
mendjadi budak Kristus.
23 Kamu sudah dibeli dan dibajar,
karena itu djangan mau mendjadi budak
manusia.
24 Saudara-saudara, hendaklah masingmasing tinggal dihadapan Allah dalam
kedudukan mana ia dipanggil.
25 Tentang para perawan aku tidak
mendapat suatu perintah dari Tuhan.
Tetapi aku mengandjurkan pendapatku
sebagai seorang jang dapat dipertjajai
berkat rahmat Allah.
26 Aku berpendapat, bahwa menilik
masa darurat sekarang keadaan itu baik,
dan memang baik bagi setiap orang.
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engkau pada seorang
wanita? Djangan tjari pertjeraian. Tak
terikatkah engkau pada seorang wanita?
Djangan tjari seorang wanita.
28 Namun, kalau engkau kawin, engkau
tidak berdosa. Dan kalau seorang
perawan kawin, ia tidak berdosa. Tetapi
orang jang demikian akan ditimpa
kesusahan pada dagingnja. Dan aku
ingin meluputkan kamu dari itu.
29 Saudara-saudara, waktu sudah
singkat, maka hendaklah orang-orang
jang beristeri, berlaku seolah-olah
takberisteri;
30 jang menangis seolah-olah tak
menangis; jang bergirang seolaholah tidak bergirang, jang membeli
seolah-olah tak berkepunjaan,
31 jang memakai dunia ini, seolah-olah
tidak menggunakannja, sebab dunia
jang kelihatan ini melenjap.
32 Aku ingin supaja kamu djangan
hidup berketjemasan. Siapa tidak
beristeri memperhatikan kepentingankepentingan Tuhan, bagaimana ia dapat
menjenangkan Tuhan.
33 Siapa beristeri memperhatikan
kepentingan-kepentingan dunia,
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bagaimana ia dapat menjenangkan
isterinja, dan hatinja mendua.
34 Dan wanita jang tidak bersuami
dan para perawan memperhatikan
kepentingan-kepentingan Tuhan, supaja
kudus tubuh dan djiwanja. Tetapi jang
bersuami memperhatikan kepentingankepentingan dunia, bagaimana ia dapat
menjenangkan suaminja.
35 Semua itu kukatakan untuk
kepentingan kamu sendiri, bukan untuk
mendjerat kamu, melainkan supaja
kamu bertjita-tjita luhur dan tetap setia
kepada Tuhan tanpa gangguan.
36 Tetapi kalau seorang chawatir kalaukalau ia memperlakukan perawannja
tidak selajaknja dan ia akan liwat umur,
dan ia menganggap bahwa ia berwadjib
mengambil keputusan jang demikian,
maka boleh ia bertindak sekehendaknja:
biar mereka kawin sadja.
37 Tetapi kalau sudah pasti kejakinannja
dan tak ada desakan, dan ia berhak
bertindak dengan bebas dan ia
menetapkan dalam hatinja hendak terus
memelihara perawannja, maka baik
djuga perbuatannja itu.
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siapa mengawinkan
perawannja, berbuat baik, dan
siapa tidak mengawinkan perawannja
berbuat lebih baik.
39 Isteri terikat selama suaminja hidup,
tetapi kalau suaminja sudah meninggal,
bebaslah ia dan boleh kawin dengan
siapa sadja jang dikehendakinja, asal
dalam Tuhan.
40 Namun pada hematku lebih
berbahagia ia, kalau ia tetap tinggal
dalam keadaannja itu, dan pada
sangkaku akupun mempunjai Roh Allah.
1 Mengenai daging pudjaan kita tahu,
bahwa kita semua berpengetahuan,
tetapi pengetahuan membusungkan,
sedangkan tjinta-kasih membangun.
2 Kalau seseorang menganggap
mengetahui sesuatu apa, ia belum
mengerti bagaimana mengetahui
dengan semestinja.
3 Tetapi siapa mengasihi Allah, ia
dikenal oleh Allah.
4 Mengenai daging pudjaan kita tahu,
bahwa sama sekali tidak ada dewa-dewa,
dan tak ada tuhan selain Allah jang Esa.
5 Karena sungguh pun ada jang disebut
tuhan didalam angkasa dan diatas bumi
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dan memang ada banjak dewa-dewa
dan tuhan-tuhan,
6 akan tetapi bagi kita ada hanja satu
Allah sadja, ialah Bapa asal-pokok segala
jang ada, dan kita adalah teruntuk Dia;
dan ada satu Tuhan sadja, ialah Jesus
Kristus, dengan perantaraanNja segala
sesuatu ada dan kitapun ada oleh karena
Dia.
7 Akan tetapi bukan semua orang
mempunjai pengetahuan itu. Ada jang
karena kebiasaannja terhadap dewadewa sampai sekarang, masih makan
daging itu sebagai daging pudjaan, dan
demikian hati-nurani mereka jang lemah
digodai.
8 Bukannja makanan jang mendekatkan
kita kepada Allah. Kalau kita pantang,
kita tidak kerugian, dan kalau kita
makan, kita tidak beruntung.
9 Dalam pada itu djagalah supaja
penggunaan hakmu djangan sampai
mendjadi batu-sandungan bagi si lemah.
10 Karena apabila orang melihat
engkau jang berpengetahuan sedang
berbaring makan didalam kuil dewadewa, bukankah hati-nurani si lemah

1 Korintus 8.11–9.3

29

terganggu, sampai ia turut makan daging
itu, tetapi sebagai daging pudjaan.
11 Maka demikian lantaran
pengetahuanmu si lemah binasa,
jaitu saudaramu, sedangkan untuknja
Kristus telah mati.
12 Demikian berdosalah engkau
terhadap saudaramu dan memperkosa
hati-nuraninja jang masih lemah, dan
berdosalah engkau terhadap Kristus.
13 Oleh sebab itu, kalau makan
daging mendjadi batu-sandungan bagi
saudaraku, maka untuk selama-lamanja
aku tidak makan daging lagi, agar
aku djangan menjebabkan saudaraku
berdosa.
1 Bukankah aku bebas? Bukankah aku
rasul? Bukankah aku telah melihat
Jesus Kristus, Tuhan kita? Bukankah
kamulah buah hasil pekerdjaanku dalam
Tuhan?
2 Biar bagi orang lain aku tidak rasul,
akan tetapi tentu bagi kamu, sebab kamu
adalah meterai djabatan kerasulanku
dalam Tuhan.
3 Inilah pembelaan diriku terhadap
mereka jang mengadili aku.
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kami berhak makan dan

minum?
5 Tiadakah kami berhak membawa serta
seorang saudari, seperti rasul-rasul lain,
dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas?
6 Atau hanja aku dan Barnabaskah
jang tidak berhak dibebaskan dari
kerdjatangan?
7 Siapakah jang turut berperang
atas biajanja sendiri? Siapakah, jang
menanami kebun anggurnja dan tidak
makan buah-buahnja? Atau siapakah
menggembalakan kawanan domba dan
tidak minum susu domba-domba itu?
8 Perkataan manusiakah itu? Atau sabda
hukum djuga?
9 Dalam hukum Moses ada tertulis:
Lembu jang sedang mengirik djangan
kausimpai mulutnja. Lembukah
gerangan jang disajangi Allah? Ataukah
kita jang dimaksudkan?
10 Tentulah kita. Sebab bagi kitalah
ada tertulis, bahwa pembadjak harus
membadjak dalam harapan, dan si
pengirik dalam pengharapan akan
beroleh bagiannja.
11 Djadi, kalau kami telah menabur
benih rohani bagi kamu, maka
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gandjilkah, kalau kami diberi buah-hasil
djasmani dari padamu?
12 Dan kalau orang lain menggunakan
hak itu pada kamu, bukankah kami
lebih berhak? Meski demikian, hak itu
tidak kami tuntut. Sebaliknja kami
menanggung semuanja, agar djangan
kami membangkitkan rintanganrintangan bagi Indjil Kristus.
13 Tiadakah djuga kamu tahu, bahwa
para pedjabat Rumah Allah beroleh
penghidupannja dari Rumah Allah, dan
siapa melajani altar, beroleh bagian
dalam altar pula?
14 Sedemikianpun Tuhan telah
menetapkan bagi para pemaklum Indjil,
bahwa seharusnja mereka mendapat
penghidupannja dari pemakluman Indjil.
15 Akan tetapi segala hak itu sedikitpun
tidak kutuntut. Dan segalanja jang
tadi kutulis kepadamu, bukan kutulis
supaja hal itu diurus bagiku, sebab
aku lebih suka mati dari pada....
Sungguh-sungguh, kemegahanku ini
djangan seorangpun meniadakannja.
16 Karena hal aku memaklumkan
Indjil tidak boleh kumegahkan, sebab
itu adalah suatu keharusan bagiku.
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Tjelakalah aku, kalau aku tidak
memaklumkan Indjil.
17 Andaikata aku melakukannja atas
kehendakku sendiri, memang aku berhak
menerima upah. Tetapi bukan demikian
halnja, melainkan itu merupakan
suatu kewadjiban jang ditanggungkan
kepadaku.
18 Tetapi kalau demikian, manakah
djasaku? Hanja ini, bahwa
dalam memaklumkan Indjil aku
menjandjikannja tanpa dibajar, dan
bahwa aku tidak menggunakan hak jang
disuguhkan kepadaku oleh Indjil.
19 Karena walaupun aku bebas
terhadap sekalian orang, namun
aku memperbudakkan diriku kepada
semua orang, supaja aku beruntung
memperoleh mereka sebanjak mungkin.
20 Demikian bagi orang Jahudi
aku mendjadi sebagai Jahudi, guna
memperoleh orang-orang Jahudi;
bagi orang-orang dibawah hukum aku
mendjadi sebagai seorang jang ada
dibawah hukum, meskipun aku bukan
dibawah hukum, guna memperoleh
mereka jang ada dibawah hukum.
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orang-orang jang tidak
berhukum, aku mendjadi sebagai tidak
berhukum, meskipun aku bukan tidak
berhukum, melainkan dibawah hukum
Kristus, guna memperoleh orang-orang
jang tidak berhukum.
22 Bagi orang-orang lemah aku
mendjadi sebagai seorang lemah,
guna memperoleh jang lemah. Bagi
segala orang aku mendjadi segalagalanja, supaja sedapat-dapatnja aku
menjelamatkan sedjumlah.
23 Dan segala itu kulakukan karena
Indjil, supaja aku beroleh bagian
didalamnja.
24 Tiadakah kamu tahu, bahwa para
pelari digelanggang semua berlari, tetapi
hanja seorang sadja jang menerima
hadiah? Maka hendaklah kamu berlari
sedemikian rupa, sehingga kamu
merebutnja.
25 Dan semua orang jang beradu-tenaga
biasanja berpantang dari apa sadja.
Mereka berbuat demikian untuk merebut
suatu mahkota jang akan hantjur, tetapi
kita untuk merebut suatu mahkota jang
tak kundjung hantjur.
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itu aku berlari bukannja
setjara tidak keruan, dan aku bertindju
bukannja setjara menghantam udara,
27 melainkan aku menghantam-hantam
tubuhku dan memperbudakkannja,
supaja sesudah mengadjar orang lain,
djangan aku sendiri tidak tahan udji
kelak.
1 Aku tidak mau, saudarasaudara, kamu kurang insjaf,
bahwa nenek-mojang kita semua ada
dibawah awan itu, dan mereka semua
melintasi air laut,
2 dan semua dipermandikan dalam
awan dan dalam air laut itu, masuk
kaum Moses,
3 dan mereka semua makan makanan
rohani jang sama,
4 dan mereka semua minum minuman
jang sama, sebab minum air dari wadas
rohani jang mengikuti mereka, dan
wadas itu ialah Kristus;
5 namun demikian Allah tidak berkenan
pada sebagian besar mereka dan mereka
ini tewas digurun pasir.
6 Segalanja itu maksudnja supaja
mendjadi ibarat bagi kita, supaja kita
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djangan menginginkan jang djahat
sebagaimana mereka itu menginginkan;
7 dan djangan kita mendjadi pemudja
berhala, sebagaimana sedjumlah
mereka, menurut jang ada tertulis:
kaum itu duduk makan-minum, lalu
bangkit untuk bermain,
8 dan djangan kita bertjabul
sebagaimana sedjumlah mereka
telah bertjabul, lalu duapuluhtiga ribu
orang tewas;
9 dan djangan kita mentjobai Tuhan,
sebagaimana sedjumlah mereka
berbuat, jang lalu binasa oleh ular-ular;
10 dan djangan kita bersungut-sungut,
sebagaimana sedjumlah mereka
bersungut-sungut, lalu dibunuh oleh
malaekat djurubinasa.
11 Segalanja itu telah menimpa mereka
guna mendjadi tjontoh, dan tertulis,
guna mendjadi peringatan bagi kita jang
hidup dizaman terachir ini.
12 Maka oleh sebab itu, siapa menjangka
berdiri tegak, hendaklah ia awas-awas
supaja ia djangan rebah.
13 Tak pernah kamu ditimpa suatu
pertjobaan jang melampaui ukuran
manusiawi. Allah setia, Ia takkan
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membiarkan kamu ditjobai melampaui
tenagamu. Dengan memberi pertjobaan
Ia memberi djalan keluar pula, sehingga
kamu kuat untuk menanggungnja.
14 Oleh sebab itu, kekasih-kekasihku
sekalian, djauhilah pemudjaan berhala.
15 Aku bitjara sebagai kepada orangorang bidjaksana. Hendaklah kamu
sendiri pertimbangkan apa jang hendak
kukatakan ini.
16 Bukankah piala pemberkatan jang
kita berkati adalah persatuan dengan
darah Kristus? Bukankah roti jang kita
petjahkan adalah persatuan dengan
tubuh Kristus?
17 Sebab roti itu adalah satu, maka kita
jang banjak mendjadi satu tubuh, sebab
kita sekalian mengambil bagian dalam
makan roti jang satu itu.
18 Ingatlah akan kaum Israel menurut
daging. Bukankah mereka dengan turut
makan dari kurban mendjadi bersatu
dengan altar?
19 Tetapi apakah maksudnja
perkataanku itu? Bahwa daging
jang dipersembahkan kepada berhala
adalah sesuatu apa? Atau berhala itu
adalah sesuatu apa?

1 Korintus 10.20– 26
20 Bukan

37

demikian, tetapi apa jang
dipersembahkan kaum pemudja berhala,
dipersembahkan mereka kepada roh-roh
djahat, jang bukan Allah, dan aku tidak
mau kamu masuk persatuan dengan
roh-roh djahat.
21 Tak mungkin kamu minum dari piala
Tuhan dan djuga dari piala roh-roh
djahat. Tak mungkin kamu mengambil
bagian dalam perdjamuan Tuhan dan
djuga dalam perdjamuan para roh
djahat.
22 Atau maukah kita membangkitkan
tjemburu Tuhan? Apakah gerangan kita
lebih kuat dari pada Dia?
23 "Segalanja halal". Memang, tetapi
bukan segalanja menguntungkan.
"Segalanja halal". Memang, tetapi
bukannja segalanja membangun.
24 Djangan seorangpun mentjari
keuntungannja sendiri, melainkan
keuntungan sesamanja.
25 Apa sadja jang didjual dipasar boleh
kamu makan tanpa pemeriksaan demi
suara hati-nurani.
26 Karena bumi dengan seluruh isinja
adalah milik Tuhan.
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engkau diundang oleh
seorang takberiman, dan undangan itu
kauterima, maka makan apa sadja jang
dihidangkan, tanpa pemeriksaan demi
suara hati-nurani.
28 Tetapi kalau seseorang berkata
kepadamu "itu daging pudjaan", maka
djangan engkau makan demi dia
jang mengingatkan dan karena suara
hati-nurani.
29 Tetapi bukannja karena hatinuraninja sendiri, melainkan karena
hati-nurani orang jang lain itu.
Karena mengapa kebebasanku harus
dipertimbangkan oleh hati-nurani
orang-orang lain?
30 Kalau aku turut makan dengan
mengutjap doa sjukur, siapakah berhak
mengumpat aku atas sesuatu, atasnja
telah kuutjapkan doa sjukur?
31 Djadi, bila kamu makan atau
minum, atau apa sadja kamu lakukan,
lakukanlah segalanja untuk kemuliaan
Allah.
32 Djangan kamu menjinggung
perasaan orang, baik orang Jahudi,
maupun orang Junani, maupun umat
Allah,
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akupun dalam segalanja
menjesuaikan diriku dengan perasaan
sekalian orang, bukan untuk kepentingan
diriku sendiri, melainkan untuk
kepentingan-kepentingan banjak orang,
supaja mereka diselamatkan.
1 Maka hendaklah kamu
meneladan aku, sebagaimana aku
meneladan Kristus.
2 Aku memudji kamu sebab dalam
segalanja kamu ingat akan daku
dan tetap berpegang pada adjaran
turun-temurun jang kusampaikan
kepadamu.
3 Akan tetapi aku mau kamu insjaf,
bahwa kepala tiap-tiap prija adalah
Kristus, kepala wanita ialah prija dan
kepala Kristus ialah Allah.
4 Setiap prija jang bersembahjang atau
berbitjara sebagai nabi dengan kepalanja
bertudung, menghina kepalanja.
5 Dan setiap wanita jang bersembahjang
atau berbitjara sebagai nabi dengan
kepala tak bertudung, menghinakan
kepalanja, sebab sama halnja dengan
bertjukur rambut.
6 Kalau seorang wanita tidak mau
menudungi kepalanja, maka hendaklah
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ia menggunting rambutnja djuga. Tetapi
sebab bergunting atau bertjukur rambut
merupakan suatu penghinaan bagi
seorang wanita, maka hendaklah ia
menudungi kepalanja.
7 Tetapi seorang prija djangan
menudungi kepalanja, sebab ia
adalah tjitra dari seri kemuliaan Allah,
sedangkan wanita adalah seri kemuliaan
prija.
8 Prija bukan berasal dari wanita,
melainkan wanita dari prija.
9 Dan prija bukan tertjipta bagi wanita,
melainkan wanita bagi prija.
10 Maka oleh sebab itu seharusnja
wanita memakai suatu tanda ketaklukan
diatas kepalanja demi para Malaekat.
11 Namun demikian, dalam Tuhan tak
ada wanita tanpa prija dan tak ada prija
tanpa wanita.
12 Sebab seperti wanita berasal dari
prija demikian prija dilahirkan dari
wanita; tetapi semua berasal dari Allah.
13 Maka hendaklah kamu sendiri
mempertimbangkan, apakah patut
seorang wanita bersembahjang
dihadapan Allah dengan tak bertudung
kepalanja.
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kodrat sendiri pun
menjatakan, bahwa berambut pandjang
adalah suatu kehinaan bagi si prija,
15 tetapi suatu kemuliaan bagi si wanita,
sebab diberikan kepadanja sebagai
tjadar?
16 Achir kata, kalau ada jang hendak
membantah; adat jang demikian tidak
berlaku pada kita, dan djuga tidak dalam
umat-umat Allah jang lain.
17 Dalam memberi peraturan-peraturan
ini, aku tidak memudji kamu sebab
kamu berkumpul bukannja untuk
membangunkan, melainkan untuk
meruntuhkan.
18 Pertama-tama kudengar, bahwa
dalam perkumpulan-perkumpulan kamu
sebagai umat, terdjadi perpetjahan
diantara kamu, dan hal itu sedikit banjak
aku pertjaja.
19 Sebab sudah seharusnja timbul
perpetjahan, agar kentara siapa diantara
kamu tahan udji.
20 Adapun tjara kamu mengadakan
perkumpulan-perkumpulan bersamasama, bukan berarti menjantap
perdjamuan Tuhan.
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pada perdjamuan itu masingmasing dahulu-mendahului makan
makanannja sendiri, sehingga jang
seorang lapar, dan jang lain mabuk.
22 Bukankah ada rumahmu sendiri
untuk makan dan minum? Atau
maukah kamu mengabaikan umat
Allah dan mempermalukan orang-orang
jang takberdaja? Apakah hendaknja
kukatakan kepadamu? Memudji kamu?
Dalam hal ini tentulah tidak.
23 Karena aku telah menerima dari
Tuhan, apa jang sudah kusampaikan
kepadamu pula, bahwa pada malam Ia
diserahkan, Tuhan kita, Jesus mengambil
roti,
24 dan setelah mengutjap doa sjukur,
memetjahkannja, seraja bersabda:
Inilah Tubuhku bagi kamu, lakukanlah
ini sebagai kenangan akan Daku.
25 Demikian pula, sesudah makan,
piala, seraja bersabda: Piala ini adalah
Perdjandjian Baru dalam DarahKu,
lakukanlah ini sebagai kenangan akan
Daku, tiap-tiap kali kamu meminumnja.
26 Sebab tiap-tiap kali kamu makan
roti ini, dan minum piala ini, kamu
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memaklumkan kematian Kristus, sampai
kedatanganNja.
27 Djadi barang siapa makan roti ini
atau minum piala Tuhan tidak dengan
lajak, dia berdosa terhadap Tubuh dan
Darah Tuhan.
28 Oleh sebab itu hendaklah orang
mengudji dirinja dan sesudah itu barulah
makan roti ini dan minum dari piala ini.
29 Karena siapa makan dan minumnja
tanpa membedakan tubuh Tuhan, dia
makan dan minum hukuman atas dirinja.
30 Sebab itu begitu banjak orang
diantara kamu jang lemah dan sakit, lagi
tidak sedikit jang meninggal.
31 Kalau kita mengadili diri kita sendiri,
hukuman itu tentu tidak menimpa kita.
32 Tetapi, kalau kita kena hukuman
setjara itu, Tuhan hendak menjiksakan
kita, supaja djangan sampai kita akan
dihukum bersama dengan dunia.
33 Oleh karena itu, saudara-saudara,
bila kamu berkumpul untuk bersantap,
nantikanlah satu sama lain.
34 Kalau kiranja seorang lapar,
hendaklah dia makan dirumahnja
sendiri, agar djangan kamu berkumpul

1 Korintus 12.1– 8

44

untuk dihukum. Jang lain akan kuaturkan
bila aku akan tiba.
1 Tentang kurnia-kurnia Roh
aku tidak mau kamu kurang
berpengertian.
2 Kamu sendiri tahu, bagaimana semasa
kamu masih penjembah dewa-dewa,
kamu diseret kepada berhala tanpa
berpikir.
3 Sebab itu aku menandaskan, bahwa
tak seorangpun jang berbitjara dalam
Roh Allah dapat berkata "terkutuklah
Jesus", dan tak seorangpun pula
sanggup berkata "Jesus, Tuhan" selain
dalam Roh Kudus.
4 Kurnia-kurnia itu berlain-lainan, tetapi
Roh tetap satu jang sama.
5 Djabatan berlain-lainan, tetapi Tuhan
tetap satu jang sama.
6 Perbuatan adjaib berlain-lainan,
tetapi Allah tetap satu jang sama, jang
mengerdjakan segalanja dalam sekalian.
7 Masing-masing dikurniai pernjataan
Roh untuk kepentingan-kepentingan
umum.
8 Jang seorang diberi perkataan
kebidjaksanaan oleh Roh, jang lain
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perkataan pengetahuan dalam satu Roh
jang sama,
9 jang lain kepertjajaan dalam Roh jang
satu dan sama, jang lain pula kurnia
penjembuhan dalam Roh jang satu dan
sama,
10 jang lain lagi kurnia mengerdjakan
mukdjizat, jang lain kurnia bernubuat,
jang lain kurnia membedakan roh-roh,
jang lain bahasa gaib, jang lain kurnia
menafsirkan bahasa gaib itu,
11 tetapi segalanja dikerdjakan oleh Roh
jang satu dan sama, jang membagikan
kurnia-kurniaNja kepada masing-masing
orang menurut kehendaknja.
12 Karena sebagaimana tubuh jang satu
beranggota banjak, dan segala anggota
betapapun banjaknja merupakan satu
tubuh, demikian Kristus.
13 Karena baik Jahudi maupun Junani,
baik budak, maupun orang bebas, kita
semua dipermandikan dalam Roh jang
satu, mendjadi satu tubuh, dan kita
sekalian diresapi Roh jang satu itu.
14 Tetapi tubuh bukan merupakan satu
anggota, melainkan beranggota banjak.
15 Sekiranja kaki berkata: aku bukan
tangan, djadi aku tidak termasuk tubuh,
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benar-benarkah dia tidak termasuk
tubuh?
16 Dan sekiranja telinga berkata, aku
bukan mata, djadi aku tidak termasuk
tubuh, adakah benar-benar dia tidak
termasuk tubuh?
17 Andaikata tubuh itu seluruhnja
mata, dimanakah pendengaran? Dan
seandainja tubuh itu seluruhnja telinga
dimanakah pentjiuman?
18 Tetapi Allah telah menempatkan
segala anggota masing-masing pada
tempatnja didalam tubuh, menurut
kehendaknja.
19 Andaikata anggota jang banjak itu
merupakan satu anggota, dimanakah
tubuh?
20 Kenjataan ialah, bahwa ada banjak
anggota, tetapi hanja satu tubuh.
21 Djadi tak boleh mata berkata kepada
tangan: engkau tidak kubutuhkan,
ataupun kepala kepada kaki: engkau
tidak kubutuhkan.
22 Malahan djustru anggota jang
kelihatan paling lemah terlebih
dibutuhkan.
23 Dan bagian-bagian tubuh jang kita
rasa kurang berhormat, kita lindungi
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dengan penghormatan setjara istimewa.
Dan jang dianggap kurang luhur diberi
kemuliaan jang paling besar.
24 Tetapi itu tidak usah kita buat
terhadap anggota-anggota jang lebih
mulia.
25 Tubuh sudah disusun Allah demikian
rupa, sehingga anggota-anggota jang
kurang mulia diberi penghormatan jang
paling besar, agar djangan terdjadi
perpetjahan antara anggota-anggota
tubuh, melainkan segala anggota sama
rata saling tolong-menolong.
26 Dan apabila satu anggota menderita,
segala anggota turut menderita, dan
apabila satu anggota diberi hormat,
segala anggota tubuh bergembira.
27 Kamu sekalian merupakan tubuh
Kristus dan kamu masing-masing adalah
anggotanja.
28 Dan didalam umat beberapa
anggota ditentukan oleh Allah jang
pertama mendjadi rasul, jang kedua
mendjadi nabi, jang ketiga mendjadi
pengadjar. Selandjutnja terdapat kuasa
mengadakan mukdjizat-mukdjizat,
kurnia penjembuhan, djabatan
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pelajanan, djabatan pemimpinan,
berbahasa gaib.
29 Adakah gerangan semua mendjadi
rasul? Atau semua mendjadi nabi?
Atau semua mendjadi pengadjar?
Atau semua diberi kurnia mengadakan
mukdjizat-mukdjizat?
30 Atau semua diberi kurnia
penjembuhan? Atau semua diberi
kurnia berbahasa gaib? Atau semua
diberi kurnia penafsiran?
31 Hendaklah kamu mengedjar kurniakurnia Roh jang tertinggi. Dan aku
hendak menundjukkan kamu suatu
djalan jang paling agung.
1 Sekalipun aku bertutur dengan
lidah-lidah manusia dan Malaekat,
tetapi kalau tjinta-kasih tidak ada
padaku, maka samalah aku dengan
gong-bergaung atau tjanang jang
gemerintjing.
2 Sekalipun aku mempunjai kurnia
bernubuat, serta memahami segala
rahasia dan mempunjai segenap
pengetahuan, dan kepertjajaan
sempurna sampai aku dapat
memindahkan gunung-gunung,
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tetapi tjinta-kasih tidak ada padaku,
maka aku sedikitpun tidak berharga.
3 Sekalipun aku membagi-bagikan
habis-habis seluruh harta-bendaku
kepada orang-orang miskin, dan
menjerahkan tubuhku untuk dibakar,
tetapi tjinta-kasih tidak ada padaku,
maka sedikitpun tak ada gunanja bagiku.
4 Tjinta-kasih itu sabar, tjinta-kasih itu
murah hati, tjinta-kasih tidak iri hati,
tidak memegahkan diri, tidak angkuh
hati,
5 tidak kurang sopan, tidak mentjari
keuntungan diri sendiri, tidak lekas
marah, tidak menaruh sjak,
6 tidak bersukatjita atas ketakadilan,
tetapi suka kepada kebenaran.
7 Tjinta-kasih menutupi segalanja,
mempertjajai segalanja, mengharapkan
segalanja, menanggung segalanja
dengan sabar.
8 Tjinta-kasih takkan berkesudahan.
Kurnia bernubuat akan hilang, bahasa
gaib akan lenjap, pengetahuan akan tak
berarti lagi,
9 sebab pengetahuan kita hanja
separuh sadja, dan nubuat-nubuat kita
sedikit-sedikit sadja.
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setibanja jang sempurna,
maka jang tidak sempurna itu lenjap.
11 Selagi aku kanak-kanak, aku bertutur
setjara kanak-kanak, aku bertjita-tjita
setjara kanak-kanak, aku berpikir
setjara kanak-kanak, tetapi setelah aku
dewasa, sifat-sifat ke-kanak-kanakan itu
kutanggalkan.
12 Karena sekarang kita melihat
bagaikan dalam tjermin, samar-samar
sadja, tetapi kemudian dari muka
ke muka. Sekarang aku mengenal
berdikit-dikit sadja, tetapi kemudian aku
mengenal seperti aku dikenal.
13 Sekarang tinggal kepertjajaan,
pengharapan dan tjinta-kasih, ketigatiganja, tetapi jang agung diantaranja
ialah tjinta-kasih.
1 Kedjarlah tjinta-kasih dan
usahakanlah kurnia-kurnia Roh,
terutama kurnia bernubuat.
2 Karena siapa berbahasa gaib, tidak
berkata kepada manusia melainkan
kepada Allah. Tidak seorangpun
mengerti bahasanja; ia mengutjapkan
dalam roh kata-kata rahasia sadja.
3 Sebaliknja, siapa berbitjara sebagai
nabi, ia mengatakan kepada manusia
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hal-hal jang membina, memberi
nasehat-nasehat dan menghiburkan.
4 Siapa berbahasa gaib membina diri
sendiri, tetapi jang berbitjara sebagai
nabi membina umat Allah.
5 Aku suka sekali kamu berbahasa gaib,
tetapi lebih aku menghendaki kamu
berbitjara sebagai nabi. Siapa berbitjara
sebagai nabi melebihi dia jang berbahasa
gaib, ketjuali kalau dia memberi tafsiran
djuga untuk membina umat.
6 Apakah gunanja bagimu, saudarasaudara, kalau aku datang padamu
dengan bahasa gaib sadja dan tidak
berbitjara sebagai nabi dan mengadjar,
memberi pernjataan-pernjataan dan
pengetahuan?
7 Kalau alat-alat takbernjawa, misalnja
seruling atau ketjapi, berbunji tanpa
mengeluarkan nada-nada, bagaimana
mungkin orang menangkap apa jang
dilagukan seruling dan ketjapi itu?
8 Lagipula, kalau nafiri tak tentu
bunjinja, siapakah mau mempersiapkan
diri untuk turut bertempur?
9 Demikian halnja, kalau kamu
berbahasa gaib. Apabila kamu
mengeluarkan kata-kata jang tidak
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terang bunjinja, bagaimana dapat
diketahui apa jang kamu bitjarakan;
kamu berkata keudara sadja.
10 Banjak sekali - entah berapa
banjaknja - bahasa ada didunia, dan tak
satupun jang tak bermakna bunjinja.
11 Tetapi kalau aku tidak tahu akan
makna bunjinja itu, maka aku seorang
asing bagi dia jang berkata, dan dia
orang asing bagi aku.
12 Demikianpun hal kamu. Kamu
memang sangat asjik terhadap kurniakurnia Roh, tetapi hendaklah kamu
dalam pada itu asjik berusaha djuga
membina umat, agar kamu dilimpahi
lagi.
13 Oleh sebab itu siapa berbahasa gaib,
hendaklah ia berdoa, supaja ia diberi
kurnia tafsiran djuga.
14 Karena kalau aku berdoa dengan
berbahasa gaib sadja, rohku berdoa
tetapi akal-budiku kosong.
15 Djadi apakah hendaknja kuperbuat?
Aku hendak berdoa dengan roh, tetapi
dengan akal-budiku djuga; dan aku
hendak menjanji mempermuliakan Allah
dengan roh, tetapi dengan akal-budiku
djuga.
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kalau engkau mengutjapkan
doa-sjukur dengan roh sadja, bagaimana
orang takmahir dapat mengatakan
"amin" pada doamu? Ia memang tidak
dapat mengetahui apa jang kauutjapkan
itu.
17 Karena biarpun indah sekali doasjukurmu itu, namun tidak membina
orang lain.
18 Aku bersjukur kepada Allah, sebab
aku diberi kurnia bahasa gaib lebih dari
kamu sekalian,
19 namun didalam perkumpulan umat
aku lebih suka mengutjapkan lima kata
dengan akal-budi guna mengadjar, dari
pada sepuluh ribu dengan bahasa gaib.
20 Saudara-saudara, djangan kamu
bersifat sebagai kanak-kanak dalam
berpikir. Hendaklah kamu bersifat
kanak-kanak terhadap kedjahatan,
tetapi matang dalam berpikir.
21 Didalam hukum ada tertulis: "Dengan
bahasa asing dan bibir-bibir orang asing
aku akan berbitjara kepada kaum ini,
tetapi meskipun demikian mereka tidak
akan mendengarkan sabdaKu; demikian
firman Tuhan".
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bahasa gaib bukan teruntuk
bagi orang beriman, melainkan bagi
orang takberiman, sedangkan kurnia
bernubuat bukan bagi orang takberiman,
melainkan bagi orang beriman.
23 Djadi, kalau seluruh umat berkumpul,
dan semua bertutur dengan bahasa gaib,
dan masuklah orang-orang takmahir
atau orang-orang takberiman, bukankah
mereka akan berkata bahwa kamu
kegila-gilaan?
24 Tetapi, kalau semua berbitjara
sebagai nabi dan seorang takberiman
atau takmahir masuk, maka
semua memperingatkan dia dan
mempertimbangkan halnja,
25 maka apa jang tersembunji didalam
hatinja akan mendjadi kentara, sehingga
ia akan tersungkur menjembah Allah
dan mengaku: Sungguh-sungguh Allah
ada ditengah-tengah kamu.
26 Apakah halnja sekarang, saudarasaudara? Bila kamu berkumpul, baiklah
masing-masing membawa suatu lagu
pudjian, suatu pengadjaran, suatu
pernjataan, sedjenis bahasa gaib atau
suatu tafsiran, tetapi segalanja untuk
membina.
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berbahasa gaib, maka
hendaklah tampil dua orang, djangan
lebih dari tiga dan seorang demi
seorang. Lagi harus ada seorang untuk
menafsirkannja.
28 Kalau tak ada seorang penafsir, maka
haruslah mereka berdiam diri, lalu hanja
bertutur kepada dirinja sendiri dan
kepada Allah
29 Mengenai nabi-nabi, baiklah kalau
dua atau tiga orang berbitjara dan semua
jang lain turut mempertimbangkan.
30 Tetapi djikalau seseorang jang duduk
disitu mendapat ilham, maka jang
pertama harus mendiamkan diri.
31 Sebab kamu semua boleh berbitjara
sebagai nabi, seorang demi seorang,
supaja seluruh umat mendapat
peladjaran dan adjakan.
32 Roh-roh nabi harus dikuasai nabi.
33 Sebab Allah bukan Tuhan kekatjauan
melainkan Tuhan ketenteraman. Seperti
adat didalam sekalian umat orang kudus,
34 maka haruslah kaum wanita berdiam
diri didalam perkumpulan-perkumpulan
umat. Tidak dibolehkan mereka
berbitjara, melainkan harus takluk
menurut sabda hukum.

1 Korintus 14.35–15.2
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mereka ingin mengetahui
sesuatu, maka hendaklah mereka
bertanja pada suaminja dirumah. Karena
menimbulkan malu, kalau seorang isteri
berbitjara didalam perkumpulan umat.
36 Adakah sabda Allah keluar dari
kamu? Atau agaknja disampaikan hanja
kepada kamu sadja?
37 Djika kiranja seorang merasa dirinja
nabi atau diberi ilham, maka hendaklah
dia memperhatikan, bahwa apa jang
kutulis kepadamu ini, adalah perintah
Tuhan.
38 Siapa menjangkal ini akan disangkal
kelak.
39 Oleh sebab itu, saudara-saudara,
usahakanlah kurnia bernubuat dan
berbahasa gaib djangan kamu
hindarkan.
40 Tetapi segalanja harus dilakukan
dengan sopan dan tertib.
1 Saudara-saudara, aku
mengingatkan kamu akan
Indjil, jang telah kumaklumkan
kepadamu, jang sudah kamu sambut
djuga, didalamnja kamu berdiri tegak,
2 olehnja kamu diselamatkan djuga,
asal kamu tetap teguh berpegang
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padanja, seperti telah kuadjarkan
kepadamu: asal sadja kamu tidak
menjambutnja tanpa berpikir.
3 Apa jang mula-mula telah
kusampaikan kepadamu, jang aku
terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah
mati karena dosa-dosa kita, sesuai
dengan Alkitab,
4 dan bahwa Ia dimakamkan, lalu
dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai
dengan Alkitab,
5 dan bahwa Ia telah menampakkan
diri kepada Kefas dan kemudian kepada
keduabelas murid itu.
6 Sesudah itu Ia telah menampakkan
diri pula kepada lebih dari lima ratus
saudara jang sedang bersama-sama;
kebanjakan mereka masih hidup dan
sedjumlah sudah meninggal.
7 Selandjutnja Ia telah menampakkan
diri kepada Jakobus, kemudian pula
kepada semua rasul jang sedang
bersama.
8 Dan terkemudian dari sekalian
mereka, Ia telah menampakkan diri
kepada aku djuga, jang sebagai
anak-gugur.

1 Korintus 15.9–14
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aku ini adalah jang terhina
diantara sekalian rasul dan tak lajak
disebut rasul, sebab aku telah mengedjar
umat Allah.
10 Tetapi berkat rahmat Allah aku djadi
seperti aku sekarang, dan rahmatNja
kepadaku itu tidak gagal, melainkan
aku lebih berdjerih-pajah dari mereka
semua, tetapi bukannja aku, melainkan
rahmat Allah jang menjertai aku.
11 Sedemikian itulah kami mengadjar,
baik aku maupun mereka, dan itu
telah kamu sambut ketika kamu mulai
pertjaja.
12 Akan tetapi, kalau tentang
Kristus dimaklumkan, bahwa Ia telah
dibangkitkan dari antara orang mati,
bagaimana mungkin ada orang diantara
kamu jang mengatakan bahwa tak ada
kebangkitan orang mati?
13 Kalau tidak ada kebangkitan
orang mati, maka Kristuspun tidak
dibangkitkan.
14 Tetapi andaikata Kristus tidak
dibangkitkan, maka pemakluman kami
kosong sadja, dan kepertjajaanmu tanpa
dasar,

1 Korintus 15.15– 21
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kami adalah saksi dusta
terhadap Allah, sebab bertentangan
dengan Allah kami menjaksikan bahwa Ia
telah membangkitkan Kristus, pada hal
Ia sebenarnja bukan membangkitkanNja,
jaitu kalau sungguh-sungguh djadi orang
mati tidak dibangkitkan pula.
16 Karena kalau betul-betul tidak
ada kebangkitan orang mati, maka
Kristuspun tidak dibangkitkan.
17 Tetapi kalau benar-benarlah Kristus
tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
kepertjajaan kita, dan kamu masih tetap
ada dalam dosa-dosamu,
18 pun segala orang jang telah
meninggal dalam Kristus telah musna
belaka.
19 Lagi pula, andai kata kita berharap
pada Kristus hanja untuk kehidupan
ini sadja, maka kita adalah jang paling
malang diantara sekalian manusia.
20 Akan tetapi Kristus benar-benarlah
telah dibangkitkan sebagai jang sulung
dari antara sekalian mereka jang sudah
meninggal.
21 Karena seperti maut datang lantaran
satu manusia, demikian kebangkitan
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orang mati datang lantaran satu manusia
pula.
22 Karena seperti semua manusia mati
dalam Adam, demikian semua manusia
dihidupkan kembali dalam Kristus pula.
23 Akan tetapi masing-masing menurut
gilirannja, pertama-tama Kristus
sebagai jang sulung, kemudian mereka
jang tergolong milikNja pada hari
kedatanganNja kelak.
24 Setelah itu kesudahan tiba, jaitu bila
Ia akan menjerahkan keradjaan kepada
Allah-Bapa, sesudah ditiadakanNja
segala pemerintahan, kekuasaan dan
kekuatan.
25 Sebab Ia harus memegang keradjaan
sampai sekalian musuhNja diletakkanNja
dibawah tapak kakiNja.
26 Dan musuh terachir, jang akan
dimusnakanNja, ialah maut.
27 Karena segala-galanja akan
ditaklukkanNja kebawah kakiNja. Tetapi
bila Ia akan mengatakan: "semuanja
sudah tertakluk", maka njatalah ketjuali
Dia jang telah menaklukkan semuanja
kepadaNja.
28 Tetapi setelah tertakluk segalagalanja kepadaNja, maka Putera sendiri
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akan menaklukkan diriNja kepada Dia,
jang telah menaklukkan segala-galanja
kepadaNja, supaja Allah mendjadi
segala-galanja dalam semua-muanja.
29 Djika tidak demikian halnja, maka
apakah faedahnja perbuatan mereka,
jang mau dipermandikan bagi orang
mati? Kalau sama sekali tidak terdjadi
bahwa orang mati dibangkitkan pula,
mengapa mereka mau dipermandikan
bagi orang-orang jang telah meninggal
dunia itu?
30 Dan kami djuga, mengapa kami
menempuh bahaja-bahaja setiap waktu?
31 Tiap-tiap hari aku mati. Ja saudarasaudaraku, demi Allah, benarlah itu
sebagaimana benarlah kamu adalah
kebanggaanku dalam Kristus Jesus
Tuhan kita.
32 Seandainja untuk kepentingankepentingan manusiawi sadja, aku
pernah berlaga dengan binatangbinatang buas di Efesus, apakah gunanja
bagiku? Sekiranja benar-benar mustahil
orang mati dibangkitkan pula, maka
"marilah kita makan-minum sadja, esok
kita mati".

1 Korintus 15.33– 40
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kamu diperdaja orang.
"Pergaulan djahat merusakkan watak
jang baik".
34 Maka hendaklah kamu siuman
kembali seperti patut dan djangan
berbuat dosa lagi. Ada diantara kamu
jang tidak berpengertian akan Allah. Itu
kukatakan supaja kamu merasa malu.
35 Tetapi barangkali ada jang berkata:
dengan tjara manakah orang-orang mati
akan bangkit? Dalam bentuk manakah
mereka akan kembali?
36 Dungu engkau. Apa jang kautaburkan
djuga tidak dihidupkan, kalau itu tidak
mati dahulu.
37 Dan apa jang kautaburkan, bukannja
badan jang akan djadi, melainkan bidji
telandjang, gandum misalnja atau
apa-apa jang lain.
38 Tetapi Allah memberinja suatu badan
sebagaimana dikehendakiNja, kepada
tiap-tiap bidji badan jang chas.
39 Segala daging bukan sama
bentuknja: berlainan daging manusia,
lain daging hewan, lain daging unggas,
lain daging ikan.
40 Ada tubuh-tubuh dilangit dan
ada tubuh-tubuh dibumi, tetapi

1 Korintus 15.41– 46

63

kegemilangan tubuh-tubuh dilangit
berlainan dengan tubuh-tubuh dibumi.
41 Dan lain kegemilangan matahari,
lain kegemilangan bulan, dan lain
kegemilangan bintang-bintang,
dan bintang-bintang pula berbeda
kegemilangannja jang satu dengan jang
lain.
42 Demikianpun halnja kebangkitan
orang mati. Ditaburkan dalam keadaan
dapat binasa, dibangkitkan dalam
keadaan tak dapat binasa,
43 ditaburkan dalam kehinaan,
dibangkitkan dalam kemuliaan,
ditaburkan dalam kelemahan,
dibangkitkan dalam kekuatan.
44 Jang ditaburkan, ialah tubuh kodrati,
jang dibangkitkan, ialah tubuh rohani.
Djika ada tubuh kodrati maka ada tubuh
rohani djuga.
45 Sebab ada tertulis: manusia
pertama, Adam, didjadikan djiwa
kodrati, tetapi Adam terachir, ialah Roh
jang menghidupkan.
46 Tetapi jang datang mula-mula,
bukannja jang rohani, melainkan jang
kodrati itu; kemudian barulah datang
jang rohani.
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pertama dibuat dari tanah,
maka bersifat djasmani, jang kedua
datang dari surga.
48 Seperti keadaan manusia dari tanah
itu, demikian keadaan semua manusia
jang datang dari tanah, dan seperti
keadaan Dia jang datang dari surga,
demikian semua manusia jang berasal
dari surga.
49 Dan seperti kita telah mengenakan
keadaan dia jang dari tanah itu,
maka demikian kita akan mengenakan
keadaan Dia jang dari surga djuga.
50 Saudara-saudara, inilah lagi jang
hendak kunjatakan kepadamu, jakni:
daging dan darah tidak dapat mewarisi
Keradjaan Allah, dan apa jang dapat
binasa tak mungkin mewarisi apa jang
tidak dapat binasa.
51 Suatu rahasia hendak kunjatakan
kepadamu, jakni, tidak sekalian kita
akan mati, tetapi semua akan berubah,
52 dan sesaat, dalam sekedjap mata,
pada bunji nafiri terachir. Karena nafiri
akan berbunji, dan semua manusia jang
telah meninggal bangkit dalam keadaan
tak dapat binasa, dan kita sekalian akan
berubah rupa.

1 Korintus 15.53–16.1
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jang dapat binasa akan harus
mengenakan keadaan tidak dapat mati.
54 Djadi, setelah jang dapat binasa
mengenakan keadaan jang tidak dapat
binasa, dan jang dapat mati mengenakan
keadaan jang tidak dapat mati, maka
terpenuhilah sabda jang tertulis ini:
Maut telah ditelan dalam kemenangan,
55 maut, dimana kemenanganmu?
Dimana perangsangmu?
56 Perangsang maut ialah dosa, dan
kekuatan dosa ialah hukum.
57 Tetapi sjukur kepada Allah, Allah
telah memberikan kita kemenangan
berkat perantaraan Tuhan kita Jesus
Kristus.
58 Oleh sebab itu, saudara-saudaraku
tertjinta, tetap berdirilah tegak dan
djangan kamu berguntjang. Hendaklah
kamu selalu madju mengerdjakan
pekerdjaan-pekerdjaan Tuhan dalam
keinsjafan, bahwa segala usahamu
takkan sia-sia dalam Tuhan.
1 Mengenai pemungutan derma
bagi orang-orang kudus,
berbuatlah seperti jang telah kuaturkan
kepada umat-umat di Galatia.
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tiap-tiap hari pertama
dalam minggu kamu masing-masing
menjisihkan apa-apa dari perolehanmu
dan menabungkannja dalam rumahmu,
agar djangan ketika aku akan datang
barulah pemungutan itu dilangsungkan.
3 Setelah tiba, aku akan mengirim
beberapa orang jang kamu rasa lajak,
dengan surat-surat ke Jerusalem, guna
menjampaikan sumbangan tjinta-kasih
itu.
4 Kalau perolehan akan tjukup banjak,
supaja aku sendiri pergi, mereka itu
akan menemani aku.
5 Aku hendak datang padamu sesudah
melintasi Masedonia. Masedonia akan
kulintasi sadja,
6 tetapi kalau mungkin, pada kamulah
aku hendak tinggal beberapa lama,
atau barangkali menetap selama
musim dingin. Hendaknja kemudian
kamu menolong aku meneruskan
perdjalananku, entah kemana.
7 Sebab aku tidak mau melihat kamu
sambil lalu sadja, melainkan djika
diperkenankan Allah, aku harap tinggal
agak lama padamu.

1 Korintus 16.8–14
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aku tinggal lagi di Efesus
sampai Pentekosta,
9 sebab ada disini bagiku suatu pintu
lapang terbuka, penuh penghasilan, dan
penentang-penentangku ada banjak
pula.
10 Tetapi bila Timoteus akan tiba
padamu, ingatlah baik-baik, supaja
ia dapat tinggal diantara kamu tanpa
takut-takut. Sebab iapun pelaksana
karya Tuhan, sama seperti aku.
11 Djadi, djangan ia diabaikan oleh
seorangpun, dan kemudian tolong
dia pulang dengan damai. Aku
beserta saudara-saudara menunggu
kedatangannja.
12 Adapun saudara Apolos kudesakkan
pergi kepadamu bersama dengan para
saudara, tetapi ia tetap tidak mau
sekarang, tetapi akan datang, bila ada
suatu kesempatan jang baik.
13 Berdjaga-djagalah. Berdirilah tetap
tegak dalam kepertjajaan. Hendaklah
bersikap sebagai laki-laki, tetap kuat
hati.
14 Hendaklah diantara kamu sendiri
segala-galanja berlaku dalam tjintakasih.
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ada satu
permohonanku kepadamu lagi.
Kamu tahu, bahwa Stefanus beserta
keluarganja adalah buah sulung di
Achaja. Mereka telah mengabdikan diri
untuk kepentingan-kepentingan para
orang kudus.
16 Sebab itu hendaklah kamu patuh
kepada orang jang demikian, pun
kepada sekalian orang jang turut
bekerdja dengan pajah.
17 Aku sangat bergembira atas
kedatangan Stefanus, Fortunatus
dan Achaikus. Mereka mengganti
ketakhadiran kamu.
18 Mereka telah menghibur rohku, dan
tentu sadja roh kamu djuga. Hargailah
orang-orang jang demikian.
19 Umat-umat di Asia memberi salam.
Salam dalam Tuhan chusus dari Akuila
dan Priskila, bersama umat jang
berkumpul didalam rumah mereka.
20 Semua saudara memberi salam
kepadamu. Hendaklah kamu saling
bersalam-salaman dengan kutjup sutji.
21 Salam ini dengan tanganku sendiri,
aku Paulus.

1 Korintus 16.22– 24
22 Siapa
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sadja jang tidak mentjintai
Tuhan, terkutuklah dia, Maranatha.
23 Mudah-mudahan rahmat Tuhan Jesus
tetap serta dengan kamu.
24 Tjintaku tetap menjertai kamu
sekalian dalam Kristus Jesus.

2 Korintus
1 Paulus

Rasul Kristus Jesus karena
kehendak Allah, dan saudara
Timoteus, kepada umat Allah di Korintus
dan segala orang kudus di Achaja:
2 rahmat dan salam bagimu dari
Allah-Bapa kita dan dari Tuhan kita Jesus
Kristus.
3 Terpudjilah Allah, Bapa Tuhan kita
Jesus Kristus, Bapa jang Maharahim,
dan Allah Mahapenghibur,
4 jang menghibur kami dalam segala
kesengsaraan, supaja kami sanggup
menghibur semua orang jang ada dalam
kesusahan manapun djuga, dengan
penghiburan jang kami terima dari Allah.
5 Karena sebagaimana kami mendapat
bagian jang melimpah dalam penderitaan
Kristus, demikian penghiburan kita
melimpah oleh sebab Kristus djuga.
6 Kalau kita disengsarakan, maka itu
untuk penghiburan dan penjelamatan
kamu; kalau kita dihiburkan, maka itu
untuk menabahkan hatimu, supaja kamu

1

2 Korintus 1.7–11
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kuat bertahan dalam kesengsaraanmu,
jang sama seperti jang kami derita.
7 Harapan kami mengenai kamu sudah
pasti. Kamu tahu, bahwa kamu jang
menderita bersama dengan kami, kamu
akan dihiburkan bersama dengan kami
djuga.
8 Baik kamu ketahui, saudara-saudara,
betapa beratnja sengsara jang menimpa
kami di Asia, terlalu berat, melampaui
batas kekuatan kami, sehingga sudah
putus harapan kami untuk hidup lagi.
9 Kami merasa dalam hati seolah-olah
didjatuhi hukuman mati. Tentu sadja
supaja kami djangan pertjaja pada
kekuatan kami sendiri, melainkan
kepada Allah jang membangkitkan
orang-orang jang telah mati.
10 Dan ia telah menjelamatkan kami dari
bahaja maut, dan masih menjelamatkan
kami, dan kami pertjaja bahwa Ia akan
menjelamatkan kami selandjutnja.
11 Dan itu chususnja berkat doa-doamu
bagi kami, sehingga banjak orang
akan mengutjap sjukur kepada Allah
atas kurnia jang kami peroleh, berkat
doa-doa mereka jang banjak itu.

2 Korintus 1.12–17
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mendjadi kemegahan kami,
ialah kesaksian hati-nurani, bahwa
umumnja dan terhadap kamu chususnja,
kami selalu bertingkah langkah djudjur
dan dengan kemurnian hati jang
datang dari Allah. Bukan menurut
kebidjaksanaan daging, melainkan
dengan menggunakan kurnia-kurnia
Allah.
13 Karena maksud tulisan kami itu,
tak lain dari pada jang kamu batja
dan telah mengerti djuga. Tetapi kami
harap, supaja jang kini sebagian sudah
kamu pahami tentang kami, akan kamu
mengerti dengan sepenuhnja,
14 jaitu bahwa kami kebanggaan kamu
sebagaimana kamu kebanggaan kami,
pada hari Tuhan kita Jesus kelak.
15 Adapun karena pengharapan itu
aku pernah merentjanakan hendak
dahulu datang pada kamu, supaja kamu
mendapat rahmat dua kali, jaitu kami
melalui kamu pergi ke Masedonia,
16 dan kemudian dari Masedonia
kembali kepada kamu, supaja kamu
menolong aku ke Judea.
17 Mengenai rentjana itu adakah aku
melintjah-lintjah sadja, dan membuatnja
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menurut daging, sehingga "benar-benar"
sama dengan "tidak-tidak"?
18 Demi Allah jang Mahasetia: perkataan
kami kepadamu bukan "benar-benar"
dan serentak "tidak-tidak".
19 Karena dalam Putera Allah Jesus
Kristus, Jang kami maklumkan
kepadamu, jaitu aku, Silfanus dan
Timoteus, tidak terdapat "benar-benar"
sama dengan "tidak-tidak", melainkan
"benar-benar" sadja.
20 Sebab segala djandji Allah telah
dibenarkan dalam Dia, dan sebab itu
dalam Diapun kita berkata "amin" untuk
kemuliaan Allah.
21 Dan Allah sendiri pulalah jang telah
meneguhkan kami bersama kamu dalam
Kristus dan kami telah diurapi olehNja.
22 Dan Iapun jang telah memeteraikan
kita dengan petaruh Roh, jang ditaruhNja
dalam hati kita.
23 Tetapi Allah adalah saksiku, demi
djiwaku, alasannja aku belum datang ke
Korintus, ialah rasa kasihku terhadap
kamu.
24 Sebab kami tidak bermaksud
menguasai imanmu, melainkan turut
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serta menggembirakan hatimu. Dalam
iman kamu sudah berdiri kuat.
1 Oleh sebab itu kuambil keputusan,
untuk tidak datang padamu dengan
bersedih hati.
2 Karena kalau aku menjedihkan kamu,
siapakah jang dapat menggembirakan
kami selain dia jang telah kusedihkan
hatinja itu.
3 Dan jang sudah kutulis itu, maksudnja,
supaja pada kedatanganku aku djangan
bersedih hati atas mereka, jang
sebenarnja harus menggembirakan aku.
Karena mengenai kamu pengharapanku
sudah tetap, bahwa kegembiraanku
mendjadi kegembiraan kamu sekalian
djuga.
4 Karena sambil menulis surat itu, aku
merasa hatiku sangat tertindih dan
sesak, sampai air mataku berlinang
tetapi bukan untuk menjakiti hatimu
surat itu kutulis, melainkan supaja kamu
mengerti betapa meluaplah tjintaku
kepada kamu.
5 Tetapi kalau ada jang menimbulkan
kedukaan, bukan aku sadja jang
didukakan, melainkan sedikit-sedikitnja
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- djangan aku berlebih-lebihan - kamu
sekalian djuga.
6 Tjukuplah sudah bagi dia hukuman
jang didjatuhkan kepadanja oleh
sebagian besar umat.
7 Kini patutlah kamu mengampuni dia
dan menggembirakan kembali hatinja,
supaja djangan sampai orang-orang
jang demikian terlulur oleh kedukaan
jang terlampau berat.
8 Oleh sebab itu aku mengandjurkan
supaja kamu mengambil suatu
keputusan penuh tjinta-kasih terhadap
dia.
9 Sebab apa jang kutulis itu maksudnja
djuga untuk mengudji kamu, hendak
mengetahui apakah kamu taat dalam
segala-galanja.
10 Karena siapa sadja jang kamu
ampuni, aku berikan ampun djuga.
Sebab ampun jang kuberikan - kalau
kiranja ada alasan untuk memberi
ampun adalah untuk kepentingankepentingan kamu djuga dihadapan
Kristus,
11 supaja djangan sampai kita diperdaja
oleh setan jang sudah benar-benar kita
ketahui muslihat-muslihatnja.
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aku tiba di Troas untuk
memaklumkan Indjil Kristus dan disana
ada terbuka bagiku suatu pintu dalam
Tuhan,
13 namun hatiku tidak merasa
tenteram, sebab saudara kita Titus tidak
kudjumpai. Sebab itu aku minta diri dan
berangkat ke Masedonia.
14 Tetapi sjukur kepada Allah, jang
selalu membawa kami serta pada
perdjalanan kemenanganNja dalam
Kristus, dan dengan perantaraan
kami menjebarkan keharuman
pengetahuanNja kemana-mana.
15 Memang kami adalah keharuman
Kristus bagi Allah, baik diantara mereka
jang diselamatkan, maupun diantara
mereka jang binasa;
16 bagi mereka ini bau maut untuk
kematian, bagi jang lain bau kehidupan
untuk hidup. Siapakah jang sanggup
untuk mendjalankan itu?
17 Kami tentu tidak berlaku seperti
mereka jang memperdagangkan sabda
Allah, melainkan kami berbitjara
dihadapan Allah dalam Kristus dengan
djudjur, sebagaimana kami diilhami oleh
Allah.

2 Korintus 3.1–7
1 Adakah
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kini kami mulai memudji
diri kami kembali? Atau perlukah
kami - seperti orang-orang tertentu
- menundjukkan surat pudjian kami
kepadamu atau dari pada kamu?
2 Kamu adalah surat pudjian kami jang
tertulis dalam hatimu dan terkenal serta
dapat dibatja oleh sekalian orang.
3 Njatalah bahwa kamu adalah surat
Kristus jang dikarang dengan bantuan
kami, tidak ditulis dengan tinta,
melainkan dengan roh dari Allah-JangHidup, tidak pada suatu papan batu,
melainkan dipapan hati dari daging.
4 Begitu besarlah pengharapan kami
pada Allah oleh karena Kristus.
5 Bukan seolah-olah kami sanggup
dari diri kami sendiri, sehingga sesuatu
dapat kami pandang sebagai djasa kami
sendiri, melainkan segala kesanggupan
datang dari Allah.
6 Dan memang Ia telah menjanggupkan
kami untuk mendjadi pelajan suatu
perdjandjian baru, jang bukan berbentuk
huruf, melainkan berbentuk roh. Huruf
mematikan, tetapi roh menghidupkan.
7 Tetapi kalau pelajanan maut jang
terukir dengan huruf dipapan batu itu
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2 Korintus 3.8–13
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diliputi kemuliaan, sampai putera-putera
Israel tidak tahan menatap wadjah Moses
oleh sebab tjahaja pada wadjahnja itu,
jang pudar kembali,
8 maka betapa gemilangnja kemuliaan
pelajanan roh itu.
9 Karena kalau pelajanan jang
membawa hukuman diliputi kemuliaan,
betapa lebih tinggi kemuliaan pelajanan
jang membawa kebenaran.
10 Tertilik dari sudut itu, maka jang
dahulu kala dimuliakan, sebenarnja
sama sekali tidak mulia, jaitu kalau
dibandingkan dengan kemuliaan jang
meluap itu.
11 Karena jang dapat hilang itu
disampaikan setjara mulia, betapa
lebihnja jang tetap tinggal dilimpahi
kemuliaan.
12 Oleh sebab kami mempunjai
pengharapan jang demikian, maka kami
tampil dengan tak segan-segan.
13 Tidak seperti Moses jang
menjelubungi wadjahnja, agar
putera-putera Israel djangan melihat
kesudahan dari tjahaja, jang sedang
melenjap.

2 Korintus 3.14–4.1
14 Dan
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akal-budi mereka telah
membeku. Sampai pada hari ini
selubung itu masih ada pada mereka
ketika buku-buku Perdjandjian Lama
dibatjakan, dan tidak disingkap,
sebab hanja Kristuslah jang dapat
melenjapkannja.
15 Memang sampai pada hari ini
tiap-tiap kali kalau buku-buku Moses
dibatjakan, suatu selubung menutupi
hati mereka.
16 Tetapi apabila mereka berpaling
kepada Tuhan, maka selubung itu
diambil.
17 Sebab Tuhan adalah roh itu, dan
dimana Roh Allah ada disitu ada
kebebasan.
18 Dan kita semua, jang dengan muka
tak berselubung memandang kemuliaan
Tuhan seperti dalam tjermin, kita
makin lama makin sempurna berubah,
mendjadi serupa dengan gambar itu,
sebagaimana dikerdjakan oleh Tuhan,
roh itu.
1 Sebab kami diserahi pelajanan itu
oleh karena kerahiman Allah, maka
kami tidak ketjil hati,

4

2 Korintus 4.2–6
2 Kami
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membuangkan segala
kesamaran jang disebabkan perasaan
malu. Kami tidak bertindak litjik atau
memalsukan sabda Allah. Dengan
memaklumkan kebenaran dengan terus
terang, kami mengandjurkan diri kami
dihadapan Allah kepada hati-nurani tiap
orang.
3 Tetapi kalau Indjil jang kami
maklumkan masih terselubung, maka
hanja bagi mereka jang menudju
kebinasaan,
4 jang tidak pertjaja sebab budi mereka
dibutakan oleh ilah dunia ini, sehingga
mereka tidak melihat tjahaja Indjil, jang
menjinarkan kemuliaan Kristus, tjitra
Allah.
5 Karena kami tidak memaklumkan diri
kami sendiri, melainkan Kristus Jesus
sebagai Tuhan dan mengandjurkan
diri kami sebagai hamba-hamba demi
Kristus.
6 Karena Allah jang telah bersabda:
"Terang bersinarlah dari kegelapan",
maka djugalah bersinar dalam hati
kami, supaja kamipun menjinarkan
pengetahuan kemuliaan Allah jang
bertjahaja pada wadjah Kristus.

2 Korintus 4.7–13
7 Tetapi
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kami membawa harta itu
didalam bedjana dari tanah liat, agar
njata bahwa tenaga jang meluap itu
datang dari Allah dan tidak dari kami
sendiri.
8 Sebab kami diimpit dari segala pihak,
tetapi tidak sampai tertindas; kami
dikepung tetapi tidak sampai tak dapat
djalan keluar lagi.
9 Kami diburu-buru, tetapi tidak sampai
tertinggal seorang diri; kami dibanting
ketanah, tetapi tidak sampai hantjur.
10 Kami selalu membawa matinja Jesus
dalam tubuh kami, supaja djuga hidup
Jesus menjatakan diri dalam tubuh kami.
11 Karena sambil hidup terus-menerus,
kami senantiasa diserahkan kepada
maut demi Kristus, supaja kehidupan
Jesus mendjadi njata dalam daging kami
jang fana.
12 Demikian maut melakukan
pekerdjaannja didalam kami, sedangkan
kehidupan bekerdja didalam kamu.
13 Tetapi sebab kami mempunjai roh
kepertjajaan, seperti ada tertulis: "Aku
pertjaja dan sebab itu aku berbitjara",
maka demikian kamipun pertjaja dan
sebab itu berbitjara.

2 Korintus 4.14–5.1
14 Karena
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kami jakin bahwa Dia jang
telah membangkitkan Jesus, akan
membangkitkan kami djuga, dan akan
menghadapkan kami bersama dengan
kamu.
15 Karena semuanja itu djadi bagi kamu,
supaja dengan bertambahnja djumlah
orang, bertambahlah djuga doa-doa
sjukur, sampai meluap untuk kemuliaan
Allah.
16 Sebab itu kami tidak ketjil hati.
Biarpun manusia lahiriah kami binasa,
tetapi manusia batiniah kami dibaharui
tiap hari.
17 Karena sengsara untuk seketika
ini jang ringan bebannja, akan
menghasilkan kemuliaan jang tinggi
nilainja sampai melampaui segala
ukuran.
18 Kami tidak mengutamakan jang
kelihatan, melainkan jang tak kelihatan,
sebab jang kelihatan adalah fana, tetapi
jang tak kelihatan adalah abadi.
1 Kita mengetahui, bahwa bila kemah
jang kita diami diatas bumi ini akan
dibongkar, lalu kita diberi suatu rumah
tak-buatan-tangan dari Allah, jaitu suatu
tempat kediaman abadi didalam surga.
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2 Korintus 5.2–9
2 Selama
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kita masih tinggal dalam
tubuh ini, kita berkeluh-kesah sebab
ingin rumah surgawi dikenakan kepada
kita, setjara melingkupi kemah ini.
3 Sebab kalau demikian, kita tidak
kedapatan telandjang.
4 Karena kita jang masih mendiami
kemah ini mengeluh sebab kesesakan
hati, tidak suka ditinggali, melainkan
memakai jang baru diatas jang lama,
supaja jang fana terlulur dalam jang
hidup.
5 Dan Allah sendiri menjiapkan kita
untuk itu dengan menguraikan petaruh
Roh kepada kita.
6 Sebab itu kita tetap tabah hati,
sambil menginsjafi, bahwa selama kita
mendiami tubuh ini, kita masih djauh
dari Tuhan.
7 Memang, kita masih hidup
dalam kepertjajaan, bukan dengan
memandang.
8 Djadi kami tetap tabah hati, sambil
lebih suka berpindah dari tubuh ini untuk
menetap pada Tuhan.
9 Oleh sebab itu, biar didalam atau
diluar tubuh, kami tetap berusaha
memenuhi kehendakNja.

2 Korintus 5.10–14
10 Karena
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kita semua akan harus
menghadap pengadilan Kristus, supaja
tiap-tiap manusia akan memperoleh apa
jang dihasilkannja dalam tubuh, jang
baik atau jang buruk.
11 Karena menaruh takut kepada Allah,
maka kami berusaha mejakinkan semua
orang, dengan hati terbuka dihadapan
Allah, dan kami harap njata terbuka
didepan hati-nurani kamu djuga.
12 Kami bukan bermaksud memudji diri
dan mengandjurkan diri kami kembali
kepada kamu, melainkan untuk memberi
kamu alasan-alasan untuk membela
kehormatan kami, dan supaja ada bahan
padamu guna menjanggah mereka jang
kemegahannja ada pada muka mereka,
bukan dalam hati.
13 Karena kalau pernah kami bagaikan
kegila-gilaan, itu hanja karena
kepentingan-kepentingan Allah dan
bila kami menahan diri, itu untuk
kepentingan-kepentingan kamu.
14 Karena tjinta Kristus mendorong
kami, sedjak kami mengerti, bahwa
djika seorang manusia telah mati ganti
semua manusia, maka semua manusia
telah mati.

2 Korintus 5.15–20
15 Dan
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alasannja Ia telah mati ganti
semua manusia, ialah supaja mereka
hidup, djangan hidup bagi dirinja sendiri,
melainkan bagi Dia jang telah mati dan
dibangkitkan sebab pengganti mereka.
16 Karena itu kami kini tidak menilai
seorangpun lagi menurut daging. Dan
djika pernah kami menilai Kristus
menurut daging, maka sekarang tidak
menurut daging lagi.
17 Djadi, kalau seseorang ada dalam
Kristus, maka ia telah mendjadi machluk
baru. Jang lama sudah lenjap: tengoklah,
jang baru sudah ada.
18 Semua itu datang dari Allah, jang
telah memperdamaikan kami dengan
DiriNja dengan perantaraan Kristus,
dan telah menjerahkan pelajanan
perdamaian itu kepada kami.
19 Sesungguhnja Allah telah
memperdamaikan dunia dengan
DiriNja dalam Kristus, dengan tidak
memperhitungkan pelanggaranpelanggaran mereka lagi dan dengan
memberikan tugas pemakluman kepada
kami.
20 Djadi kami adalah utusan-utusan
Kristus dan Ia memperingatkan kamu

2 Korintus 5.21–6.4
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dengan perantaraan kami. Maka atas
nama Kristus kami memperingatkan
kamu: Biarkanlah kamu diperdamaikan
dengan Allah.
21 Dia jang tak pernah mengenal dosa
telah didjadikan dosa bagi kita, supaja
kita dalam Dia mendjadi kebenaran
Allah.
1 Sebagai pembantu Allah kami
memperingatkan kamu: djanganlah
kamu menerima rahmat Allah dengan
sia-sia sadja.
2 Sebab Ia bersabda: "Pada masa
jang diperkenankan Aku mendengarkan
engkau, pada hari penjelamatan Aku
menolong engkau". Perhatikanlah: Masa
ini adalah jang diperkenankan, masa ini
adalah masa penjelamatan itu.
3 Oleh sebab itu kami tidak menjinggung
seorangpun dalam hal manapun djuga,
supaja pelajanan kami djangan sampai
ditjertja orang.
4 Sebaliknja, dalam segala hal kami
membuktikan diri kami sebagai hamba
Allah: dalam bertahan dengan sabar
dalam segala kesengsaraan, kesulitan
dan kesesakan,

6

2 Korintus 6.5–10
5 bila
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didera, bila dipendjarakan
beberapa kali, ditengah kerusuhankerusuhan, dalam bekerdja dengan
susah-pajah, dengan tidak tidur, dengan
berpuasa,
6 dengan kemurnian hati dan segala
pengertian, dengan kesabaran
berpandjangan, dalam kemurnian hati,
dalam Roh Kudus, dalam tjinta-kasih
jang sungguh-sungguh,
7 dan mengadjarkan kebenaran, dalam
kekuatan Allah sambil memegang
sendjata-sendjata keadilan didalam
tangan kanan dan tangan kiri,
8 bila dihormati atau dihinakan, bila
difitnah atau dipudji, bila dipandang
sebagai seorang penipu, namun kami
djudjur,
9 sebagai seorang jang tidak dikenal,
namun terkenal oleh tiap-tiap orang,
sebagai hampir mati, namun tengoklah
sadja kami hidup, disiksakan namun
tidak sampai dibunuh,
10 dianggap berduka, namun kami
senantiasa gembira, sebagai orang
miskin, namun kami memperkaja banjak
orang, sebagai orang takbermilik, namun
kami memiliki segala-galanja.

2 Korintus 6.11–17
11 Kini
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kami telah membuka mulut kami
bagi kamu, orang-orang Korintus, hati
kami lapang terbuka bagimu.
12 Bukan didalam hati kami tempat
sesak bagimu, melainkan dalam hati
kamu tempat sesak bagi kami.
13 Hendaklah kamu tahu membalas
budi. Bagaikan kepada anak-anakku aku
berkata: hendaklah kamupun membuka
hatimu selapang-lapangnja.
14 Djanganlah kamu merupakan
pasangan jang tidak seimbang dengan
orang-orang takberiman. Karena
apakah kerukunan kebenaran dengan
kedurdjanaan? Apakah padanan tjahaja
dengan kegelapan?
15 Apakah kesamaan Kristus dengan
Beliar? Apakah bagiannja orang-orang
beriman dengan kaum takberiman?
16 Apakah hubungan Rumah Allah
dengan berhala? Bukankah kita semua
adalah Rumah Allah-Jang-Hidup menurut
sabda Allah ini: "Aku akan berumah
bersama dengan mereka dan berdjalan
ditengah-tengah mereka. Aku Tuhan
mereka dan mereka rakjatKu.
17 Oleh karena itu keluarlah dari tengahtengah orang-orang itu, menjingkirlah".

2 Korintus 6.18–7.4
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Demikianlah sabda Allah. "Djangan
kamu menjentuh jang nadjis, maka Aku
akan menerima kamu,
18 Aku akan mendjadi Bapamu dan
kamu mendjadi putera-putera dan
puteri-puteriKu". Demikianlah sabda
Tuhan jang Mahakuasa.
1 Sebab kita mempunjai djandjidjandji jang demikian, orang-orang
tertjinta, maka hendaklah kita
membersihkan diri dari segala noda
daging dan roh, sambil menjempurnakan
kekudusan kita dalam takut kepada
Allah.
2 Berikanlah kami lapangan. Tak
seorangpun jang kami perkosa haknja.
Tak seorangpun jang kami rusakkan, tak
seorangpun jang kami perdajakan.
3 Maksud perkataanku bukan untuk
mempersalahkan kamu. Bukankah telah
kukatakan kepadamu, bahwa kamu
tetap tinggal dalam hati kami sehidup
semati?
4 Aku sudah penuh kepertjajaan kepada
kamu. Sudah besar kebanggaanku
atas kamu. Hatiku sudah penuh
terhibur. Kegembiraanku sudah meluap
ditengah-tengah segala kesusahanku.
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2 Korintus 7.5–9
5 Sungguh-sungguh,
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tatkala kami
tiba di Masedonia, daging kami tidak
tenteram. Kami dikelilingi sengsara dari
segala pihak, tantangan dari luar, takut
dari dalam.
6 Tetapi Allah jang menghibur orangorang ketjil telah menghibur kami
dengan kedatangan Titus.
7 Dan bukan sadja sebab ia tiba,
melainkan djuga sebab penghiburan
jang dinikmatinja sendiri diantara kamu.
Karena ia telah memberitakan kami
kerinduanmu, penjesalanmu, gairahmu
terhadap aku, maka meluaplah
kegembiraanku.
8 Djadi biarpun aku telah menjedihkan
hatimu dengan suratku itu, namun hal
itu tidak kusesalkan. Dan kalau pernah
kusesalkan, sebab njata bagiku bahwa
surat itu memang telah menjedihkan
hatimu - meski hanja untuk seketika
lamanja 9 namun sekarang aku bergembira.
Bukan sebab kamu bersedih hati,
melainkan sebab kamu telah bersedih
hati sampai bertobat. Sesungguhnja
hatimu telah kena kesedihan jang datang

2 Korintus 7.10–14
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dari Allah, sehingga kamu sedikitpun
tidak mendapat rugi dari pihak kami.
10 Kesedihan jang datang dari Allah
menghasilkan tobat untuk keselamatan,
sehingga tak usah disesalkan, tetapi
kesedihan menurut dunia menjebabkan
kematian.
11 Perhatikanlah bagaimana kesedihan
hatimu menurut Allah itu telah
menghasilkan kegiatan jang besar
pada kamu, bahkan pembelaan diri,
kedjengkelan, takut, kerinduan, gairah
dan penghukuman. Dalam segalanja itu
kamu telah membuktikan bahwa kamu
tidak bersalah dalam perkara itu.
12 Selandjutnja djuga suratku
kepadamu itu, bukan kutulis karena dia
jang bersalah atau dia jang telah kena
rugi, melainkan supaja kesetiaanmu
kepada aku mendjadi njata dihadapan
Allah.
13 Hal itu telah menghibur kami.
Dan selain itu, apa jang lebih
lagi menggembirakan kami, ialah
kegembiraan Titus, sebab ia merasa
disegarkan rohnja oleh kamu sekalian.
14 Kalau aku pernah membanggakan
kamu padanja, kini aku tidak usah

2 Korintus 7.15–8.3

23

merasa malu. Seperti perkataanku selalu
sesuai dengan kebenaran, demikian
sudah terbukti, bahwa kebanggaan kami
pada Titus sesuai dengan kenjataan
pula.
15 Dan apa jang lebih lagi menarik
hatinja kepadamu, ialah kenangan akan
ketaatan kamu sekalian, sebagaimana
kamu menjambut kedatangannja dengan
takut dan gentar.
16 Maka aku gembira sebab dapat
mempunjai kepertjajaan kepadamu
dalam segala-galanja.
1 Kami hendak memberitakan
kepadamu, saudara-saudara tentang
rahmat jang dikurniakan Allah kepada
umat-umat Masedonia.
2 Tengah mereka diudji dalam
bermatjam-matjam kesusahan,
kegembiraan mereka jang meluap
dan kemiskinan mereka jang sangat
menekankan, telah membuahkan
harta-harta kemurahan hati jang
berlimpah-limpah.
3 Mereka telah memberi derma
menurut kemampuannja, bahkan aku
memberi kesaksian, sampai melampaui
kemampuannja dengan suka hatinja.

8

2 Korintus 8.4–9
4 Dengan
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sangat mendesak mereka
mohon kepadaku, supaja merekapun
diperkenankan turut serta dalam
pelajanan bagi orang-orang kudus itu.
5 Dan lebih dari jang kami harapkan,
mereka malahan menjodorkan dirinja
sendiri, pertama-tama kepada Tuhan,
lagipun kepada kami menurut kehendak
Allah.
6 Hal itu mendjadi alasan permintaan
kami kepada Titus, supaja ia
sebagaimana ia telah memulai
mengadakan pemungutan derma itu
diantara kamu, kini menjelesaikannja.
7 Dan sebab kamu unggul dalam
segala hal, dalam kepertjajaan, dalam
berbitjara, dalam pengetahuan, dalam
kegiatan dan dalam tjinta terhadap kami,
maka hendaklah kamu mendjadi unggul
dalam melaksanakan pendermaan ini
djuga.
8 Bukan aku memberi perintah,
melainkan mengemukakan kegiatan
orang-orang lain, untuk mengudji
kesungguhan tjinta kamu.
9 Kamu kenal kemurahan hati Tuhan
kita Jesus Kristus, bagaimana Ia jang
kaja telah mendjadi miskin bagi kamu,

2 Korintus 8.10–14
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supaja berkat kemiskinanNja kamu
mendjadi kaja.
10 Aku hanja hendak memberi nasehat
kepadamu dalam hal itu, jang mungkin
berfaedah bagimu. Dan memang,
sudah sedjak setahun jang lalu kamu
mulai melaksanakannja dan mengambil
keputusan untuk menjelesaikannja
djuga.
11 Maka kini hendaklah kamu
menjelesaikannja sekedar
kemampuanmu, supaja penjelesaian
mendjadi sepadan dengan kerelaan
hatimu jang dahulu.
12 Karena asal sadja ada kerelaan hati,
maka Allah berkenan mentjukupkan
diri dengannja, tanpa menilik
ketakmampuan.
13 Sebab maksudnja, bukan supaja
orang-orang lain mendapat keringanan
sedangkan kamu kesusahan, melainkan
supaja terdjadi keseimbangan.
14 Maka hendaknja sekarang kelebihan
kamu melengkapi kekurangan mereka,
supaja kelebihan mereka akan
melengkapi kekurangan kamu, sehingga
tertjapai suatu keseimbangan,

2 Korintus 8.15–21
15 seperti
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ada tertulis: "Siapa jang
memungut banjak tidak berkelebihan
dan siapa memungut sedikit tidak
berkekurangan".
16 Tetapi sjukur kepada Allah, Ia telah
meletakkan tjinta jang sama terhadap
kamu dalam hati Titus.
17 Memang adjakan kami itu
disambutnja baik, tetapi kegiatannja
begitu besar, sehingga ia pergi
kepadamu dengan penuh suka hati.
18 Bersama dengan ia kami kirim
seorang saudara jang djasanja terhadap
Indjil, dipudji disegala umat.
19 Dan lain dari itu, ia diwakilkan
oleh umat-umat untuk mendjadi
teman perdjalanan kami guna
menjampaikan hasil pendermaan jang
kami selenggarakan untuk kemuliaan
Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami.
20 Maksudnja pula hendak mengelakkan
pentjelaan orang-orang tentang
penjelenggaraan derma jang begitu
besar hasilnja.
21 Karena kami mengindahkan jang
baik bukan dihadapan Tuhan sadja,
melainkan didepan manusiapun djuga.

2 Korintus 8.22–9.3
22 Beserta
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mereka kami kirim seorang
saudara lagi jang telah atjap kali
memberi bukti kegiatannja dalam banjak
hal, dan kini besar sekali semangatnja
sebab ia mempunjai banjak kepertjajaan
kepada kamu.
23 Adapun Titus rekan dan teman
sekerdja kami, maupun kedua saudara
utusan umat-umat adalah seri kemuliaan
Kristus.
24 Tundjukkanlah kepada mereka tjintakasihmu dan benarkanlah kebanggaan
kami atas kamu didepan sekalian umat.
1 Tentang hal pelajanan bagi orangorang kudus aku merasa tak perlu
menulis kepadamu lagi.
2 Aku kenal kerelaan hatimu jang telah
kubanggakan didepan orang-orang
Masedonia. Kataku: Achaja sudah
bersedia sedjak tahun jang lalu. Dan
kegiatanmu itu njatalah telah mendjadi
perangsang bagi sebagian besar mereka
itu.
3 Meski demikian aku mengirim
saudara-saudara itu agar kebanggaan
kami atas kamu djangan mendjadi
hampa dalam hal itu, melainkan benar-

9
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benar kamu bersedia sesuai dengan
pudjianku itu.
4 Bila orang-orang Masedonia bersama
dengan aku akan tiba, djangan mereka
mendapati kamu belum siap, sehingga
kami - djangan dikatakan lagi kamu merasa malu atas kejakinan kami itu.
5 Djadi aku merasa perlu mengirim
saudara-saudara itu kepadamu
mendahului aku, supaja mereka lebih
dahulu mengurus pendermaan jang
didjandjikan, agar nanti selesai sebagai
bukti kemurahan hatimu dan djangan
bersifat kekikiran.
6 Ini lagi: siapa pitjik menabur, hasilnja
pitjik pula. Siapa menabur dengan
murah hati, maka hasilnja kemurahan
pula.
7 Hendaklah masing-masing memberi
sebanjak telah ditentukannja didalam
hati. Djangan dengan muka muram atau
seolah-olah terpaksa. Allah berkenan
kepada orang jang memberi dengan
suka hati.
8 Dan Allah berkuasa melimpahkan
segala kurnia kepadamu, supaja
kamu selalu mempunjai tjukup,
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malah kelebihan, guna segala djenis
pengamalan.
9 Sebagaimana ada tertulis:
"Dihamburkannja, diberikannja
kepada orang-orang miskin, maka
kebenarannja tetap tinggal untuk
selama-lamanja".
10 Dia jang menjediakan benih bagi
penabur dan memberi dia roti untuk
redjekinja, Ia djuga memberikan kamu
benih dan memperbanjakkannja, lalu
menumbuhkan padamu buah-buah
kebenaran.
11 Demikianlah kamu diperkaja dengan
segala sesuatu, sehingga kamu mampu
mendjalankan kemurahan hatimu
dengan sepenuhnja. Dan itu pula
menghasilkan doa-doa sjukur kepada
Allah dengan perantaraan kami.
12 Karena pelajanan kebaktian sutji ini
bukan sadja mentjukupi kebutuhankebutuhan para orang kudus, melainkan
djuga melimpahkan utjapan sjukur
kepada Allah.
13 Kalau kamu tahan udji dalam
pelajanan ini, maka mereka itu akan
memuliakan Allah karena ketaatanmu
dalam menganut Indjil Kristus, lagi

2 Korintus 9.14–10.4

30

kedjudjuran hatimu dalam menjatakan
rasa persatuan dengan mereka dan
dengan segala umat.
14 Dan dalam berdoa mereka akan
merasa tertarik hatinja kepadamu,
dengan mengingat kebesaran rahmat
jang ditumpahkan Allah kepadamu.
15 Sjukur bagi Allah atas rahmatNja
jang tak terperikan limpahnja.
1 Aku, Paulus sendiri
memperingatkan kamu demi
kemurahan dan lembut hati Kristus, aku
jang sedang berhadapan muka dengan
kamu merendah sadja, tetapi dalam
berdjauhan berani,
2 aku mohon kepadamu supaja bila
aku nanti hadir, aku djangan terpaksa
bertindak berani, sebagaimana aku
berniat bertindak keras terhadap
orang-orang tertentu jang menjangka
bahwa kami berdjalan menurut daging.
3 Memang kami hidup dalam daging,
akan tetapi tidak berdjuang menurut
daging.
4 Karena segala alat sendjata
perdjuangan kami bukan bersifat daging,
melainkan penuh kekuatan Allah,
sehingga dapat merobohkan benteng
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demi benteng. Kami akan memusnakan
segala siasat orang
5 dan setiap kubu tinggi jang
menghambat pengertian Ilahi. Kami
menawan segala pemikiran manusiawi
untuk menaklukkannja kepada Kristus.
6 Dan kami tetap siap untuk
menghukumkan segala matjam
kedurhakaan, setelah ketaatan kamu
sempurna.
7 Tengoklah kenjataan didepan matamu.
Kalau seorang jakin dalam hati, bahwa ia
termasuk pihak Kristus, maka hendaklah
ia berpikir dalam hatinja pula, bahwa
tak kurang dari dia kami djuga termasuk
pihak Kristus.
8 Bahkan kalau kiranja kami berlebihlebihan dalam bermegah-megah atas
kuasa jang diberikan kepada kami
untuk membangunkan dan tidak untuk
meruntuhkan, maka aku tidak akan
dipermalukan dalam hal itu.
9 Tetapi djanganlah aku menakutkan
kamu dengan suratku.
10 Karena memang ada jang
mengatakan: surat-suratnja hebat
dan bergaja, tetapi bila hadir, sosoknja
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kelihatan lemah sadja dan perkataannja
tidak bermutu.
11 Tetapi hendaklah orang-orang jang
berkata demikian menginsjafi, bahwa
seperti perkataan kami dari djauh
didalam surat-surat, begitu djuga
tindakan-tindakan kami bila kami akan
hadir.
12 Kami tidak berani memandang
diri kami setingkat, ataupun
membandingkan diri kami dengan orangorang tertentu, jang mengandjurkan
dirinja sendiri, sambil mengukur dirinja
dengan ukuran mereka sendiri, dan
membandingkan dirinja dengan dirinja
sendiri pula. Dungu sekali mereka.
13 Kami tidak meregangkan diri dengan
tidak tahu ukuran, melainkan menurut
patokan-patokan jang dipantjangkan
oleh Allah untuk menentukan wilajah
kami, jang telah meluas sampai pada
kamu djuga.
14 Tak seorangpun dapat mengatakan,
bahwa kami melampaui perbatasan jang
ditetapkan bagi kami dengan datang
pada kamu. Bukankah kami ini jang
pertama-tama datang membawa Indjil
kepadamu?
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kami tidak telandjur sampai
memegahkan diri atas hasil usaha
orang-orang lain. Tetapi aku harap
imanmu bertambah-tambah kuat,
supaja wilajah jang diukurkan bagi kami
akan diperluas,
16 untuk memaklumkan Indjil didaerahdaerah jang lebih djauh lagi, tetapi tanpa
telandjur melampaui perbatasan orangorang lain dan dengan bermegah-megah
atas hasil pekerdjaan mereka.
17 Siapa bermegah-megah, hendaknja
ia bermegah-megah dalam Tuhan.
18 Sebab bukan jang mengandjurkan
diri sendiri tahan udji, melainkan jang
diandjurkan oleh Allah.
1 Hendaklah kamu menerima
sedikit kebodohan dari padaku.
Tentu sadja mau menerima dari aku.
2 Sebab aku tjemburu terhadap kamu
dengan ketjemburuan Allah. Sebab aku
telah mempertunangkan kamu dengan
seorang prija tunggal, untuk mengantar
kamu sebagai perawan nirmala kepada
Kristus.
3 Tetapi aku chawatir kalau-kalau
sebagaimana Eva, kamu diperdaja oleh
kelitjikan ular, sampai djalan pikiran
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kamu mendjadi buruk dan menjimpang
dari djalan lurus dan dari kemurnian hati
jang menudju kepada Kristus.
4 Karena kalau salah seorang datang
memaklumkan Kristus jang berlainan
dengan jang kami maklumkan, atau
memberikan kamu suatu roh jang
berlainan dengan Dia jang telah kamu
terima, atau mengadjarkan indjil lain
dari pada jang telah kamu sambut, dia
kamu terima mentah-mentah sadja.
5 Tetapi pada hematku aku sedikitpun
tidak salah dengan rasul-rasul jang
mahaunggul itu.
6 Biarpun aku tidak fasih berpidato,
tetapi dalam pengetahuan akan
kebenaran aku mahir, seperti dalam
segala-galanja dan dengan segala tjara
telah kami buktikan kepadamu.
7 Berdosakah gerangan aku dengan
merendahkan diri supaja kamu
diagungkan, dengan memaklumkan
Indjil tanpa menuntut upah?
8 Umat-umat lain telah kurampasi
dengan menerima tundjangan dari
mereka, supaja aku dapat melajani
kamu.
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aku tinggal diantara kamu
dan dalam kekurangan, tak seorangpun
kubebani, melainkan kekuranganku itu
ditjukupi oleh saudara-saudara jang
datang dari Masedonia. Dalam segalagalanja dan selalu aku djaga-djaga
supaja djangan aku mendjadi suatu
beban bagimu, dan demikian aku hendak
bersikap seterusnja.
10 Demi kebenaran Allah jang ada
didalam hatiku, aku tidak mau
kemegahanku itu direbut dari padaku
oleh seorangpun didaerah-daerah
Achaja.
11 Apakah sebabnja? Sebab aku kurang
tjinta kepadamu? Allah jang tahu.
12 Dan sikap itu akan kulandjutkan
untuk menghindarkan segala
kesempatan bagi mereka, jang
mentjari suatu kesempatan untuk
menjamakan dirinja dengan kami,
dalam suatu hal tertentu jang mereka
banggakan pada dirinja sendiri.
13 Orang-orang sematjam itu adalah
rasul-rasul palsu, pekerdja-pekerdja
tjurang, jang menjamarkan diri sebagai
rasul Kristus.
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itu tidak mengherankan, sebab
setan malahan menjamarkan diri sebagai
malaekat dari tjahaja.
15 Djadi bukan gandjil kalau djuga
para pembantunja menjamarkan
diri sebagai pelajan kebenaran.
Kesudahan mereka akan setimpal
dengan perbuatan-perbuatannja.
16 Sekali lagi aku minta, djangan
seseorang menjangka aku seorang
bodoh. Djika kamu toh sangka begitu,
maka hendaklah kamu menerima aku
sebagai seorang bodoh sadja, supaja
akupun dibolehkan bermegah-megah
sedikit.
17 Apa jang hendak kututurkan,
bukan menurut Tuhan kututurkan,
melainkan sebagai seorang bodoh jang
memegahkan diri begitu sadja.
18 Karena ada banjak jang memegahkan
diri menurut daging, maka akupun mau
bermegah-megah.
19 Bukankah kamu sabar-sabar sadja
terhadap orang-orang bodoh, sebab
kamu sendiri bidjaksana?
20 Memang kamu sabar sadja, bila
kamu diperbudakkan orang, bila orang
mengisap darahmu, merampas milikmu,
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memperlakukan kamu dengan angkuh
hati, menampar mukamu.
21 Dengan sangat malu aku mengaku
bahwa benar-benar terlalu lemah dalam
hal itu. Tetapi dalam hal manapun salah
seorang hendak memberanikan diri,
maka dalam kebodohan aku berkata:
akupun berani djuga.
22 Orang Ibranikah mereka itu? Aku
djuga. Kaum Israelkah mereka? Aku
djuga. Turunan Abrahamkah mereka?
Aku djuga.
23 Pelajan Kristuskah mereka? Sebagai
kegila-gilaan aku berkata: aku lebih.
Aku lebih berdjerih-pajah, lebih banjak
dalam pendjara, lebih banjak dihantam
sampai melampaui segala ukuran, atjap
kali aku dalam bahaja maut.
24 Lima kali aku kena dera empatpuluhkurang-satu itu dari orang Jahudi,
25 tiga kali aku ditjambuk dengan
ranting-ranting, satu kali aku diradjam,
tiga kali kena karam, sesiang dan
semalam aku terkatung-katung ditengah
laut.
26 Banjak sekali pada perdjalananku
aku dalam bahaja disungai-sungai,
bahaja-bahaja dari pihak kaum
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penjamun, bahaja-bahaja dari pihak
kaum sebangsaku, bahaja-bahaja dari
pihak kaum kafir, bahaja-bahaja didalam
kota-kota, bahaja-bahaja dipadang
gurun, bahaja-bahaja ditengah laut,
bahaja-bahaja diantara saudara-saudara
palsu.
27 Banjak aku bekerdja dengan susahpajah, dengan tak dapat tidur, banjak
menderita lapar dan haus, berkali-kali
berpuasa, banjak kali aku kedinginan
dan kurang berpakaian.
28 Dengan tidak menjebut banjak hal
lain-lain lagi; ada pula kundjungankundjungan orang tiap-tiap hari dan
penjelenggaraan segala umat.
29 Siapakah lemah dan aku tidak lemah;
siapakah kena batu sandungan dan aku
tidak kobar?
30 Djika harus bermegah-megah, maka
hendaklah aku bermegah-megah atas
kelemahanku.
31 Allah dan Bapa Tuhan kita Jesus jang
terpudji selama-lamanja, tahu bahwa
aku tidak membohong.
32 Di Damaskus wakil radja Aretas
pernah menjuruh wali kota untuk
menangkap aku.
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melalui djendela aku diulurkan
kebawah pada tembok dalam sebuah
kerandjang, dan demikian aku luput dari
tangannja.
1 Perlukah aku bermegahmegah? Sebenarnja tak ada
faedahnja, namun aku hendak berkata
tentang penglihatan-penglihatan dan
pernjataan-pernjataan jang kuterima
dari Tuhan.
2 Aku kenal seorang manusia, jang
empatbelas tahun jang lalu, entah
didalam tubuh, aku tidak tahu, entah
diluar tubuhnja, aku tidak tahu, Allah
jang tahu, direnggut kesurga tingkatnja
jang ketiga.
3 Tentang orang itu kuketahui bahwa
ia, entah didalam entah diluar tubuhnja,
aku tidak tahu, Allah jang tahu,
4 bahwa ia direnggut sampai kedalam
firdaus dan didengarnja disitu sabdasabda jang tak terperikan, jang haram
diutjapkan oleh manusia siapapun djuga.
5 Atas orang itu aku hendak bermegahmegah, tetapi mengenai diriku sendiri
aku tidak hendak bermegah-megah,
selain atas kelemahanku.
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sekiranja aku hendak
bermegah-megah djuga, aku bukan
kegila-gilaan, sebab aku mengatakan
jang benar. Tetapi itu kutinggalkan, agar
penghargaan orang terhadapku djangan
melampaui hal-hal jang mereka lihat
padaku atau dengar dari padaku.
7 Dan supaja aku djangan meninggikan
diri karena pernjataan-pernjataan jang
luar biasa itu, maka aku diberi suatu
duri dalam dagingku, bagaikan pesuruh
setan untuk menghantam aku, supaja
aku djangan menjombong.
8 Karena itu telah sampai tiga kali
aku menjeru kepada Tuhan, supaja dia
didjauhkan dari padaku,
9 tetapi Ia mendjawab kepadaku:
tjukup bagimu rahmatKu, djustru dalam
kelemahan kekuatan menjatakan diri
dengan sempurna. Oleh sebab itu aku
bermegah-megah atas kelemahanku,
supaja kekuatan Kristus hidup dalam
diriku.
10 Sebab itu aku gemar akan
kelemahanku, dalam segala penghinaan,
kesulitan, penganiajaan dan tindasan
karena Kristus. Bila aku lemah, maka
kuatlah aku.
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mendjadi bodoh benar
aku. Kamu jang memaksakan aku.
Seharusnja kamu mengandjurkan aku.
Karena dalam tak suatu hal aku kalah
dengan rasul-rasul jang mahaunggul itu,
walaupun aku tidak berharga sedikitpun.
12 Tetapi tjiri-tjiri kerasulan sudah
terang dinjatakan kepadamu, dalam
ketekunanku ditengah-tengah sengsara,
dengan tanda-tanda adjaib, dengan
mukdjizat-mukdjizat dan kekuatanku
dalam bertindak.
13 Dalam hal manakah gerangan
kamu dibelakangkan dibanding dengan
umat-umat lain, ketjuali dalam hal aku
tidak membebani kamu? Maafkanlah
ketakadilanku itu.
14 Tjamkanlah: kini untuk ketiga kali
aku siap datang kepadamu dan aku
tidak akan membebani kamu. Apakah
sebabnja? Bukan hartamu jang kutjari,
melainkan dirimu sendiri. Sebab tidak
pantas kanak-kanak menghimpunkan
harta bagi orang-tuanja, melainkan
patut para orang-tua bagi anak-anaknja.
15 Aku rela sekali membiajai djiwamu
dan membiajakan diriku sematamata untuk kepentingan-kepentingan
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djiwamu, biarpun semakin tjintaku
meluap, semakin kurang aku ditjintai.
16 Biarlah, tetapi kamu katakan bahwa
aku sendiri tidak membebani kamu
tetapi bahwa dalam kelitjikanku aku
mendjerat kamu dengan tipu-daja.
17 Tetapi pernahkah aku mengambil
keuntungan dari kamu dengan
perantaraan salah seorang jang kukirim
kepadamu?
18 Titus telah kuadjak pergi kepadamu
dan sertanja kukirim saudara-saudara
itu. Adakah Titus pernah menagih
untung dari kamu? Bukankah kami
berlangkah menurut roh jang sama?
Bukankah kami mengikuti djedjak jang
sama?
19 Tentu kamu sudah lama menjangka
bahwa kami membela diri didepan kamu.
Kami berbitjara dihadapan Allah dalam
Kristus, tetapi, ja orang-orang tertjinta,
semuanja untuk membangun imanmu.
20 Sebab aku tjemas kalau-kalau
pada kedatanganku kelak, kamu tidak
kudapati dalam keadaan jang kuinginkan
dan kamu tidak mendapati aku seperti
kamu inginkan, jaitu kalau-kalau
terdapat diantara kamu persengketaan,
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tjemburuan, pemberangan, umpatan,
fitnah, keangkuhan hati dan kekatjauan,
21 kalau-kalau pula pada kedatanganku
Allah akan merendahkan aku sekali
lagi didepanmu dan aku harus meratap
atas banjak orang jang dimasa dahulu
berbuat dosa dan belum bertobat atas
kemesuman, pertjabulan dan kerisauan
jang telah mereka lakukan.
1 Untuk ketiga kali aku akan
datang kepadamu. "Haruslah
darimulut dua atau tiga orang saksi
segala perkara mendapat kepastiannja".
2 Sebagaimana telah kukatakan pada
kundjunganku jang kedua, demikian
sekarang ini, meski tidak hadir, aku
mengatakan pula kepada mereka jang
berdosa sedjak dahulu, dan semua orang
jang lain, bahwa bila aku tiba, aku tidak
akan tahu kasihan terhadap siapapun
djuga.
3 Bukankah kamu menuntut bukti
bahwa Kristuslah jang berbitjara dalam
diriku? Tetapi Ia bukan lemah terhadap
kamu, melainkan akan menundjukkan
kekuasaanNja diantara kamu.
4 Memang Ia disalibkan dalam
kelemahan, tetapi kini hidup dalam
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kekuatan Allah. Demikian kami sendiri
lemah didalamNja, tetapi terhadap kamu
kami hidup bersama denganNja dalam
kekuatan Allah.
5 Periksalah dirimu sendiri apakah kamu
benar-benar tegak dalam iman. Udjilah
dirimu. Adakah barangkali kamu tidak
jakin akan dirimu, bahwa Jesus Kristus
tinggal dalam dirimu? Asal sadja kamu
tahan udji.
6 Tetapi aku harap kamu mengerti
bahwa bukan kami jang tidak tahan udji.
7 Kami mohon kepada Allah, supaja
kamu djangan melakukan jang djahat.
Tetapi bukan supaja itu mendjadi bukti
bahwa kami tahan udji, melainkan
supaja kamu berlaku baik, sedangkan
kami dipandang tidak tahan udji.
8 Karena kami tidak mempunjai
kekuasaan melawan kebenaran,
melainkan untuk memadjukannja.
9 Sungguh-sungguh, kami selalu
bergembira kalau kami kelihatan lemah,
sedangkan kamu kelihatan kuat. Jang
kami mohon kepada Allah, jaitu supaja
kamu bertambah-tambah sempurna.
10 Segala itu kutulis kepadamu dari
djauh, supaja bila aku tiba, djangan
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aku terpaksa bertindak keras, menurut
kekuasaan jang diberikan kepadaku
untuk membangunkan, bukan untuk
merobohkan.
11 Achirnja, saudara-saudara,
bersukatjitalah. Sempurnakanlah dirimu.
Terimalah segala nasehat. Hendaklah
kamu sehati sedjiwa dan berdamai maka
Allah, pokok segala tjinta dan damai
akan tetap ada sertamu.
12 Hendaklah kamu bersalam-salaman
dengan kutjup sutji.
13 (13-12b) Semua orang kudus
memberi salam kepadamu.
14 (13-13) Hendaknja rahmat Tuhan
kita Jesus Kristus, tjinta Allah dan
kesatuan Roh Kudus tetap menjertai
kamu sekalian.

Galatia
1 Paulus

Rasul jang bukan diutus oleh
manusia atau dengan perantaraan
seorang manusia, melainkan oleh
Jesus Kristus dan Allah-Bapa, jang
telah membangkitkan Dia dari antara
orang-orang mati;
2 bersama dengan para saudara sertaku
disini: kepada umat-umat jang ada di
Galatia.
3 Rahmat bagimu dan damai dari
Allah-Bapa kita dan dari Jesus Kristus
Tuhan kita;
4 jang telah menjerahkan Dirinja karena
dosa kita, untuk menjelamatkan kita
dari zaman jang djahat ini, menurut
kehendak Allah dan Bapa kita;
5 baginja kemuliaan sepandjang segala
abad. Amin.
6 Aku heran sekali, bahwa kamu begitu
lekas murtad dari Dia jang karena
kerahimanNja telah memanggil kamu,
dan kamu beralih kepada suatu indjil
jang lain.
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Galatia 1.7–13
7 Jang
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lain tidak ada. Hanja ada orangorang tertentu, jang mengelirukan kamu
dan memutar-balikkan Indjil Kristus.
8 Tetapi seandainja kami sendiri
ataupun seorang Malaekat dari surga
mengandjurkan suatu indjil jang
berlainan dengan jang kami maklumkan,
terkutuklah dia.
9 Dahulu telah kami tekankan dan kini
kuulangi: djikalau kiranja seseorang
mengadjarkan kamu suatu indjil jang
berlainan dengan jang telah kamu
terima, terkutuklah dia.
10 Adakah kini aku berusaha mengambil
muka orang, ataukah mentjari kerelaan
Allah? Kerelaan manusiakah jang kutjari?
Kalau demikian maka aku bukan hamba
Kristus.
11 Ketahuilah olehmu, saudara-saudara,
bahwa Indjil jang kumaklumkan bukan
berasal dari manusia,
12 sebab bukan kuterima atau
kupeladjari dari salah seorang manusia,
melainkan dari pernjataan Jesus Kristus.
13 Tentu telah kamu dengar tentang
tindak-tandukku dalam agama Jahudi
dahulu, bagaimana telah dengan
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melampaui segala ukuran aku
mengedjari dan merusakkan umat Allah,
14 dan aku dalam agama Jahudi
lebih kemuka dari pada banjak orang
sebangsaku jang sebaja, sebab gairahku
terhadap adat-istiadat nenek mojang
terlalu meluap.
15 Tetapi tatkala Dia jang telah
mementjilkan aku sedjak dari rahim
ibuku dan memanggil aku dalam
kerahimanNja
16 berkenan menjatakan PuteraNja
dalam diriku, supaja aku
memperkenalkanNja kepada bangsabangsa penjembah dewa-dewa, aku
tidak segera pergi berunding dengan
daging dan darah,
17 tidakpun naik ke Jerusalem untuk
mendapatkan mereka jang mendjadi
rasul lebih dahulu dari aku, melainkan
pergi ketanah Arab,
18 dan barulah tiga tahun kemudian naik
ke Jerusalem untuk bertemu dengan
Kefas, dan aku tinggal limabelas hari
bersama dengan dia.
19 Rasul-rasul jang lain tidak kulihat,
ketjuali Jakobus, saudara Tuhan.

Galatia 1.20–2.4
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tidak berdusta: apa jang kutulis
ini, aku menulisnja dihadapan Allah.
21 Sesudah itu aku pergi ke Siria dan
Silisia.
22 Umat-umat dalam Kristus di Judea
tak pernah melihat mukaku;
23 mereka hanja mendengar orang
berkata: Dia itu jang dahulu mengedjari
kita, sekarang mengadjarkan agama
jang dahulu hendak dimusnahkannja.
24 Dan mereka memuliakan Allah
karena aku.
1 Empat belas tahun kemudian
aku naik sekali lagi ke Jerusalem,
bersama dengan Barnabas, dan Tituspun
kubawa serta.
2 Aku naik lantaran suatu pernjataan,
dan Indjil jang aku maklumkan
kupaparkan kepada mereka dan
chususnja kepada mereka jang dianggap
berwenang, kalau-kalau aku berlari atau
sudah berlari pertjuma sadja.
3 Tetapi malahan Titus jang kubawa
serta dan ia turunan bangsa Junani,
tidak dipaksa untuk bersunat.
4 Hal ini berhubung dengan hadirnja
saudara-saudara palsu jang tjuritjuri masuk umat dan menjelundup
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untuk mengadang kebebasan jang
kita punjai dalam Kristus dan mau
memperbudakkan kita.
5 Terhadap mereka sesaatpun tidak
kami mundur dan menjerah, supaja
kebenaran Indjil tetap terpelihara bagi
kamu.
6 Dan mereka jang dianggap berwenang
kedudukan mereka jang dahulu tidak
kupentingkan, Allah tidak memandang
bulu - bagaimanapun djuga, mereka
tidak mewadjibkan apa-apa kepadaku.
7 Sebaliknja, mereka mengerti bahwa
kepadaku diserahkan pemakluman
Indjil diantara orang-orang takbersunat,
seperti kepada Petrus diantara jang
bersunat.
8 Sebab Dia jang telah memberi
kuasaNja untuk pekerdjaan kerasulan
diantara orang-orang Jahudi kepada
Petrus, telah memberikan jang sama
kepadaku bagi kaum penjembah
dewa-dewa.
9 Dan setelah mereka mengenal rahmat
jang telah dikurniakan kepadaku itu,
maka Jakobus, Kefas dan Joanes, jang
dipandang sebagai tiang-tiang agung,
mengulurkan tangannja kepadaku dan

Galatia 2.10–14
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Barnabas, sebagai tanda kerukunan dan
sepakat, agar kami bekerdja diantara
bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa
dan mereka diantara orang Jahudi.
10 Hanja hendaknja kami ingat akan
orang-orang miskin, dan hal itu telah
asjik kulakukan djuga.
11 Tetapi tatkala Kefas tiba di Antiokia
aku menentang dia terang-terangan
sebab njata bahwa ia bersalah.
12 Sebelum orang-orang dari lingkungan
Jakobus datang, ia turut makan semedja
dengan orang-orang dari bangsa-bangsa
penjembah dewa-dewa, tetapi setibanja
mereka itu, ia mengundurkan dan
mengasingkan diri, karena takut kepada
orang-orang bersunat itu.
13 Dan orang-orang Jahudi lain pun
turut berpura-pura malah sampai
Barnabaspun terseret kedalam
kemunafikan itu.
14 Melihat mereka tidak mendjalani
djalan kebenaran Indjil jang lurus,
maka aku berkata kepada Petrus: Kalau
engkau jang turunan bangsa Jahudi
hidup setjara orang penjembah dewadewa dan tidak menurut adat Jahudi,
bagaimana boleh engkau memaksa
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orang-orang bangsa penjembah
dewa-dewa hidup setjara Jahudi.
15 Memang kita Jahudi dan bukan dari
bangsa penjembah dewa-dewa jang
berdosa.
16 Tetapi sebab kita tahu bahwa manusia
tidak dibenarkan oleh pengamalan
hukum melainkan dengan djalan
kepertjajaan akan Kristus, maka kitapun
telah menjambut kepertjajaan akan
Kristus Jesus, supaja kita dibenarkan
karena kepertjajaan kita akan Kristus itu
dan bukan karena pengamalan hukum.
Karena tak seorangpun jang dibenarkan
berdasarkan pengamalan hukum.
17 Tetapi kalau kita masih berdosa
karena mentjari kebenaran kita dalam
Kristus, kalau begitu, bukankah Kristus
kaki-tangan dosa? Tak mungkin.
18 Tetapi kalau aku membangunkan
jang pernah kurobohkan, nistjaja
aku menjatakan diri sebagai seorang
pelanggar.
19 Oleh hukum aku telah mati terhadap
hukum, supaja aku hidup bagi Allah;
aku telah disalibkan bersama dengan
Kristus.

Galatia 2.20–3.4
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demikian aku hidup, tetapi
bukan aku sendiri jang hidup, melainkan
Kristus jang hidup didalam aku. Hidupku
jang sekarang dalam daging ini, tak
lain selain hidup didalam kepertjajaan
kepada Putera Allah, jang mengasihi aku
dan telah menjerahkan Dirinja bagiku.
21 Aku tidak mengingkari rahmat Allah.
Sekiranja kebenaran dapat diperoleh
dari hukum, maka Kristus telah mati
pertjuma sadja.
1 Wahai kamu orang Galatia
jang tolol, siapakah jang telah
mempesona kamu? Pada hal Jesus telah
digambarkan didepan matamu sebagai
jang tersalib.
2 Hanja ini jang hendak kudengar dari
kamu: Roh itu kamu terima karena
pengamalan hukum atau karena kamu
pertjaja akan Indjil jang dimaklumkan?
3 Sudah demikian tebalkah
kebodohanmu, sehingga kamu
mulai dalam Roh dan kini mau berachir
dalam daging?
4 Sia-siakah kamu telah mengalami
segala hal jang Seagung itu? Kalau
sungguh sia-sia.

3
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5 Dia

9

jang telah menganugerahi kamu
Roh itu dan mengerdjakan hal-hal jang
begitu adjaib diantara kamu, adakah
Dia mengerdjakannja sebab kamu
mengamalkan hukum atau sebab kamu
pertjaja akan Indjil jang dimaklumkan?
6 Demikianpun Abraham pertjaja akan
Allah dan hal ini diperhitungkan sebagai
kebenaran baginja.
7 Maka tjamkanlah: hanja orang-orang
jang hidup dari kepertjajaan adalah
putera Abraham.
8 Dan sebab Alkitab sudah melihat lebih
dahulu, bahwa Allah akan membenarkan
bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa
berdasarkan kepertjajaan, maka ia telah
menubuatkan kepada Abraham kabar
gembira ini: didalam engkau, semua
bangsa akan diberkati bersama dengan
Abraham jang pertjaja.
9 Djadi orang-orang jang hidup dari
kepertjajaan akan diberkati bersama
dengan Abraham jang pertjaja.
10 Semua orang jang bersandar pada
pengamalan hukum, hidup dibawah
kutuk, sebab ada tertulis: Terkutuklah
tiap-tiap manusia jang tidak tetap
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melakukan segala perintah jang
tertjantum dalam Kitab hukum.
11 Memang sudah terang bahwa tidak
seorangpun mendjadi benar dihadapan
Allah oleh hukum, sebab ada tertulis:
Orang jang benar akan hidup dari
kepertjajaan.
12 Akan tetapi hukum bukan berasaskan
kepertjajaan, melainkan: siapa jang
melaksanakan segalanja itu akan hidup
karenanja.
13 Kristus telah menebus kita dari kutuk
hukum itu setjara sendiri mendjadi
kutuk karena kita, sebab ada tertulis:
Terkutuklah tiap-tiap manusia jang
bergantung pada kaju.
14 Demikian berkat jang diberikan
kepada Abraham disampaikan dalam
Jesus kepada bangsa-bangsa penjembah
dewa-dewa, dan kitapun menerima
djandji Roh dengan djalan kepertjajaan.
15 Saudara-saudara, aku mengambil
suatu tjontoh dari adat-kebiasaan
orang. Djuga diantara manusia suatu
wasiat jang telah disahkan tidak dapat
dibatalkan atau ditambahi lagi oleh
seorangpun.

Galatia 3.16–20
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tertulis: djandji-djandji diberikan
kepada Abraham dan turunannja, bukan
kepada kaum keturunannja, sebagai
kepada banjak orang, melainkan kepada
satu turunannja, ialah Kristus.
17 Aku menekankan, bahwa wasiat
jang lebih dahulu telah disahkan oleh
Allah sendiri tak mungkin dibatalkan
oleh hukum, jang datang empatratus
tigapuluh tahun kemudian, sehingga
kiranja membuat djandji-djandji tidak
berlaku lagi.
18 Karena seandainja warisan diberikan
berdasarkan hukum, sudah tidak
lagi diberikan berdasarkan djandji,
sedangkan Allah telah memberikannja
kepada Abraham sebagai suatu anugerah
dengan djandji.
19 Kalau demikian, apakah lagi gunanja
hukum? Hukum ditambahkan demi
pelanggaran-pelanggaran, sampai
tibanja turunan jang ditentukan untuk
menerima djandji itu. Dan hukum
disampaikan oleh Malaekat-Malaekat
dan ketangan seorang pengantara.
20 Tetapi seorang pengantara tidak
bertindak seorang diri, sedangkan Allah
adalah tunggal.

Galatia 3.21–27
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begitu, bertentangankah
hukum dengan djandji Allah? Tak
mungkin. Tetapi djikalau diberikan
suatu hukum jang sanggup memberikan
kehidupan, nistjaja kebenaran berpokok
pada hukum.
22 Tetapi Alkitab menjatakan, bahwa
segala-gala ada terkurung dalam kuasa
dosa, supaja djandji itu ditepati bagi
tiap-tiap orang jang pertjaja, djandji
berdasarkan kepertjajaan akan Jesus
Kristus.
23 Sebelum kepertjajaan itu tiba, kita
terkurung dibawah pengawasan hukum,
supaja kita terpelihara sampai mendapat
kepertjajaan jang akan dinjatakan.
24 Dengan demikian hukum mendjadi
pengasuh kita kearah Kristus, sampai
kita akan dibenarkan karena pertjaja.
25 Tetapi kepertjajaan sudah datang dan
kita tidak ada lagi dibawah pengasuh.
26 Kamu semua telah mendjadi putera
Allah berkat kepertjajaan akan Kristus
Jesus.
27 Kamu semua jang sudah
dipermandikan dalam Kristus, telah
mengenakan Kristus.

Galatia 3.28–4.5
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itu tidak ada lagi si Jahudi
dan si Junani, si budak dan si merdeka,
si prija dan si wanita, melainkan kamu
semua adalah satu dalam Kristus Jesus.
29 Tetapi kalau kamu sudah dalam
Kristus, maka kamu adalah turunan
Abraham dan djuga ahliwaris berkat
djandji itu.
1 Aku menerangkan: Selama
ahliwaris masih kanak-kanak, halnja
sedikitpun tidak berbeda dengan seorang
budak-belian, meskipun ia pemilik segala
harta.
2 Ia tetap dibawah kuasa para wali dan
pengampu, sampai pada ketika jang
ditentukan ajahnja.
3 Demikianlah djuga hal kita. Selama
kita masih kanak-kanak, kita adalah
budak dibawah kuasa anasir-anasir
dunia ini.
4 Tetapi sesudah digenapi waktunja,
Allah telah mengutus PuteraNja, jang
dilahirkan oleh seorang wanita dan
dilahirkan dibawah hukum,
5 supaja Ia akan menebus semua
orang jang hidup dibawah hukum, untuk
diangkat mendjadi putera.
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buktinja kamu adalah putera,
ialah: Allah telah mengutus kedalam hati
kita Roh PuteraNja, jang menjeru: Abba,
ja Bapa.
7 Djadi kamu bukan budak lagi,
melainkan putera, dan kalau putera
maka ahliwaris djuga, oleh kemurahan
Allah.
8 Dahulu kala, waktu kamu belum
mengenal Allah, kamu mengabdikan
dirimu kepada dewa-dewa jang bukan
Allah.
9 Tetapi kini kamu mengenal Allah
atau sebenarnja kamu dikenal oleh
Allah, maka bagaimana mungkin
kamu berpaling kembali kepada
anasir-anasir jang tak berdaja dan
hampa, memperbudakkan diri kepadanja
kembali?
10 Mau berpegang lagi pada harihari, bulan-bulan, musim-musim dan
tahun-tahun tertentu.
11 Aku chawatir kalau-kalau segala
djerih-lelahku bagi kamu pertjuma
sadja.
12 Saudara-saudara, aku mohon
kepadamu, supaja kamu djadi seperti
aku ini, jang telah mendjadi seperti

Galatia 4.13–17
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kamu. Kamu tak pernah bersalah
sedikitpun terhadapku.
13 Kamu tentu masih ingat bagaimana
kelemahan badanku mendjadi alasan
aku pertama kali memaklumkan Indjil
kepadamu.
14 Dan meskipun keadaan badanku
merupakan suatu pertjobaan bagimu,
namun kamu tidak menghinakan
aku atau merasa djidjik terhadapku.
Sebaliknja, kamu menerima aku
bagaikan seorang Malaekat Allah,
bagaikan Kristus Jesus sendiri.
15 Dimanakah sekarang sorak-sorai
kebahagiaanmu? Dapat kusaksikan
terhadap kamu, bahwa waktu itu,
sekiranja mungkin, kamu rela
mentjungkil keduabelah matamu hendak
memberikannja kepadaku.
16 Adakah kini aku musuhmu sebab aku
telah mengadakan adjaran jang benar
kepadamu?
17 Mereka itu mengasjikkan kamu
bukan dengan maksud jang baik. Mereka
mau memisahkan kamu agar kamu giat
melajani mereka.

Galatia 4.18–25
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kamu asjik terhadap hal-hal
jang baik, dan selalu, bukan sadja kalau
aku tinggal ditengah-tengah kamu.
19 Aduh, anak-anakku, aku menderita
sakit-bersalin karena kamu, hingga
Kristus terbentuk dalam diri kamu.
20 Ingin aku berada sekarang pada
kamu dan menukar nada suaraku, sebab
aku merasa gelisah tentang kamu.
21 Katakanlah kepadaku, kamu sekalian
jang mau takluk kepada hukum:
tiadakah kamu telah mendengar sabda
hukum sendiri?
22 Karena ada tertulis: Abraham
berputera dua orang, seorang lahir dari
budak, jang lain dari wanita bebas.
23 Akan tetapi jang lahir dari budak itu
djadi menurut daging, sedangkan jang
dari wanita bebas djadi menurut djandji.
24 Itu dikatakan sebagai ibarat. Mereka
melambangkan dua perdjandjian,
jang satu dari Sinai datangnja, jang
melahirkan anak-anak untuk perbudakan
dan dia itu Hagar.
25 Karena gunung Sinai terletak ditanah
Arab dan adalah ibarat Jerusalem jang
sekarang, jang bersama segala anaknja
hidup dalam pembuangan.

Galatia 4.26–5.2
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tetapi Jerusalem jang dari atas
adalah bebas, dan dia adalah ibu kita.
27 Karena ada tertulis: Bergembiralah
engkau jang mandul dan tidak beranak,
Bersorak kegirangan engkau jang tidak
mengenal sakit-bersalin. Sebab wanita
jang sepi lebih banjak anaknja, daripada
jang sedang bersuami.
28 Djadi, saudara-saudara, kamu adalah
anak-anak dari djandji seperti Isaak.
29 Akan tetapi bagaimana dahulu
kala dia jang djadi menurut daging
mengedjari dia jang lahir menurut roh,
demikian halnja sekarang ini.
30 Tetapi bagaimanakah sabda Alkitab?
Usirlah budak dengan anaknja. Djangan
budak mendjadi waris bersama dengan
anak dari isteri bebas.
31 Djadi, saudara-saudara, kita bukan
anak-anak dari budak, melainkan dari
ibu jang bebas.
1 Kristus telah membebaskan kita
untuk tetap hidup bebas. Oleh
karena itu bertekunlah dan djangan mau
dipasangi kuk perbudakan kembali.
2 Tjamkanlah: Aku, Paulus, berkata
kepadamu: kalau kamu mau bersunat,
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Kristus tak berguna lagi sedikitpun
bagimu.
3 Sekali lagi aku menekankan kepada
siapa sadja jang mau bersunat, bahwa
ia berwadjib memenuhi segala sjarat
hukum.
4 Kamu semua jang mau mentjari
kebenaranmu dalam pengamalan
hukum, kamu sudah terpisah dari Kristus
dan terpetjat dari rahmat.
5 Tetapi kami menunggukan harapan
kebenaran kita dari Roh berdasarkan
kepertjajaan.
6 Karena dalam Kristus, bersunat atau
tak bersunat, tidak penting, melainkan
hanja kepertjajaan jang diamalkan
dengan tjinta-kasih.
7 Dahulu kamu berlari begitu baik,
siapakah jang sekarang menghalangi
kamu mengikuti djalan jang benar?
8 Budjukan orang-orang itu bukan
berasal dari Dia jang telah memanggil
kamu.
9 Sedjemput ragi mengchamirkan
seluruh adonan.
10 Adapun kamu, kami jakin dalam
Tuhan, bahwa pikiran-pikiran kamu
tidak berbeda. Tetapi siapa sadja

Galatia 5.11–17
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jang menggelisahkan kamu akan
menanggung hukumannja.
11 Mengenai aku, apakah sangkamu?
Bahwa aku masih dikedjari orang,
sekiranja aku mengandjurkan
persunatan? Kalau demikian maka
batu sandungan salib itu sudah diangkut.
12 Mereka jang mengguntjangkan
hatimu itu, semestinja mereka
mengudungkan diri seluruhnja sadja.
13 Kamu memang dipanggil untuk
hidup bebas. Tetapi kebebasan itu
djangan sampai mendjadi landasan bagi
tjinta-diri, melainkan hendaklah kamu
saling berhamba dalam tjinta-kasih.
14 Karena seluruh hukum tertjakup
dalam sabda ini: Tjintailah sesamamu
seperti dirimu sendiri.
15 Tetapi kalau kamu saling menggigit
dan saling mengerkah, maka
berwaswaslah kalau-kalau kamu
saling menelan habis-habisan.
16 Aku memperingatkan kamu:
berdjalanlah menurut roh, maka
kamu tidak akan mengikuti keinginankeinginan daging.
17 Karena keinginan-keinginan daging
menentang roh, dan keinginan-keinginan
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roh menentang daging. Keduanja saling
bertentangan, sehingga kamu tidak
berbuat apa jang kamu kehendaki.
18 Tetapi kalau kamu mengikuti roh,
kamu tidak berdjalan dibawah kuasa
hukum.
19 Sudah terang apa jang termasuk
perbuatan-perbuatan daging, jakni
pertjabulan, kemesuman, ketjerobohan,
20 pemudjaan berhala, penjihiran,
permusuhan, perkelahian, tjemburuan,
pemberangan, pertjektjokan, tantangan,
perpetjahan,
21 kedengkian, kemabukan, foja-foja
dan lain-lain sebagainja. Sebagaimana
dahulu telah kutandaskan, kini kuulangi:
siapa jang melakukan perbuatanperbuatan sematjam itu, tidak mewarisi
Keradjaan Allah.
22 Tetapi buah-buah hasil roh ialah:
Tjinta-kasih, kegembiraan, damai,
kesabaran, keramah-tamahan, kebaikan
hati, kesetiaan,
23 kelembutan hati, kesopanan. Dengan
hal-hal sedjenis itu hukum bukan
berlawanan.

Galatia 5.24–6.4
24 Orang-orang

21

milik Kristus telah
menjalibkan dagingnja dengan segala
hawa-nafsu dan keinginannja.
25 Djadi kalau kita dihidupkan oleh roh,
maka hendaklah kita berdjalan menurut
roh pula.
26 Djangan kita mengedjar kemegahan
kosong, saling menantang dan
berdengki-dengkian.
1 Saudara-saudara, kalau sekiranja
seseorang djatuh dalam dosa,
hendaklah kamu orang-orang rohani
menegakkan dia kembali dengan
lembut hati, sambil mengawasi dirimu
sendiri, kalau-kalau kamupun akan kena
pertjobaan-pertjobaan.
2 Hendaklah kamu tolong-menolong
memikul bebanmu. Dengan berbuat
demikian kamu memenuhi hukum
Kristus.
3 Kalau seseorang menganggap dirinja
berarti, pada hal ia sedikitpun tidak
berarti, maka dia menipu dirinja sendiri.
4 Hendaklah masing-masing mengudji
perbuatan-perbuatannja, lalu ia boleh
berbangga terhadap dirinja sendiri,
tetapi djangan dihadapan orang-orang
lain,
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tiap orang harus menanggung
bebannja sendiri.
6 Siapa jang diberi peladjaran dalam
sabda Tuhan, patutlah ia memberi
pengadjarnja bagian dalam harta
bendanja.
7 Djanganlah kamu keliru: Allah tidak
membiarkan Dirinja diperolok-olokkan.
Apa jang ditaburkan manusia akan
dituainja djuga.
8 Barang siapa menabur dalam daging
akan menuai kebinasaan dari daging,
dan siapa menabur dalam roh akan
menuai hidup abadi dari roh.
9 Oleh sebab itu djangan kita lalai
berbuat baik, sebab kalau kita tidak lalai,
maka kita akan memungut hasil pada
waktunja.
10 Djadi selama masih ada kesempatan,
hendaklah kita berbuat baik kepada
semua orang, dan terutama kepada
saudara-saudara seiman.
11 Tengoklah dengan betapa besar
hurufnja aku menulis kepadamu dengan
tanganku sendiri.
12 Orang-orang jang berlagak sutji
dalam daging mau memaksa kamu
untuk disunat, tetapi melulu supaja
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23

mereka djangan kena penganiajaan
demi salib Kristus.
13 Sebab orang-orang jang bersunat itu
sendiri tidak taat kepada hukum mereka.
Mereka hanja mau kamu bersunat,
supaja mereka dapat berbangga atas
dagingmu.
14 Adapun aku, djauh dari padaku
berbangga selain atas salib Tuhan
kita Jesus Kristus. Olehnja dunia telah
disalibkan terhadap diriku, dan aku
terhadap dunia.
15 Sebab bersunat atau tak bersunat
tak ada nilainja sedikitpun, melainkan
hanja tjiptaan baru.
16 Semua orang jang berpegang pada
patokan itu, maka damai dan rahmat
atas mereka, atas kaum Israel milik
Allah itu.
17 Mulai sekarang djangan seorangpun
menjusahkan aku lagi: aku mempunjai
tjap-selar Jesus pada tubuhku.
18 Moga-moga rahmat Tuhan kita Jesus
Kristus tetap serta dengan rohmu, ja
saudara-saudaraku. Amin.

Efesus
1 Paulus

jang karena kehendak Allah
rasul Jesus Kristus, kepada para
orang kudus (di Efesus), orang-orang
beriman dalam Kristus Jesus:
2 rahmat bagimu dan damai dari Allah,
Bapa kita, dan dari Tuhan kita, Jesus
Kristus.
3 Terpudjilah Allah, Bapa Tuhan kita
Jesus Kristus, jang telah memberkati kita
dengan segala berkat rohani disurga,
dalam Kristus.
4 Dalam Dia Ia telah memilih kita
sebelum terletaknja dasar djagat raja,
supaja kita hidup kudus dan tak bertjela
dihadapanNja, dalam tjinta.
5 Sedjak dahulu Ia telah menentukan
kita mendjadi anak-anakNja, dengan
perantaraan Jesus Kristus, karena
kerelaan kehendakNja;
6 supaja kita mendjadi pudjian
bagi kemuliaan rahmatNja, jang
dianugerahkanNja kepada kita, didalam
Jang Tertjinta.

1

Efesus 1.7–13
7 Dalam

2

Diapun kita beroleh penebusan
oleh DarahNja, pengampunan atas
segala pelanggaran-pelanggaran kita,
menurut kekajaan rahmatNja,
8 jang dilimpahkanNja kepada kita
beserta segala kebidjaksanaan dan
pengertian,
9 Dengan menjatakan rahasia
rentjanaNja kepada kita, keputusan jang
diambilNja sedjak dahulu, dalam Dia,
10 untuk melaksanakannja bila zaman
akan penuh, hendak mempersatukan
segalanja jang ada disurga dan dibumi
dibawah satu kepala, ialah Kristus.
11 Didalam Dia pula kami telah
menerima warisan kami, jang
sedjak dahulu ditentukan bagi
kami menurut rentjana Dia, jang
menjelenggarakan semuanja menurut
kerelaan kehendakNja,
12 supaja kami mendjadi pudjian bagi
kemuliaanNja, kami jang sedjak dahulu
menaruh harapan kami dalam Kristus.
13 Dan didalam Dia kamupun, sedjak
kamu mendengarkan sabda kebenaran,
kabar gembira tentang penjelamatanmu,
dan kamu pertjaja akannja, telah
dimeterai dengan Roh jang terdjandji,

Efesus 1.14–19
14 Jaitu

3

Roh Kudus sebagai tjengkeram
warisan kita, untuk penebusan umat
pilihan, milik Allah, supaja mendjadi
pudjian bagi kemuliaanNja.
15 Oleh sebab itu, sedjak kudengar
tentang kepertjajaanmu dalam Tuhan
kita Jesus, dan tentang tjinta-kasihmu
kepada semua orang kudus, maka
dengan tak henti-hentinja aku
mengutjap sjukur karena kamu
16 dan mengenangkan kamu dalam
doa-doaku.
17 Permohonanku kepada Allah,
Djundjungan Tuhan kita Jesus Kristus
ialah, supaja Ia memberi kamu roh
kebidjaksanaan dan pernjataanpernjataan, guna mengenaliNja
benar-benar.
18 Moga-moga Ia menerangi mata
hatimu, untuk mengerti, betapa
besar harapan jang kamu punjai karena
dipanggil olehNja, betapa kaja kemuliaan
warisanNja diantara orang kudus,
19 dan betapa meluaplah gaja kuasaNja
bagi kita jang pertjaja, sama gajanja
dengan kekuatan mahaberdaulat, jang
dinjatakanNja

Efesus 1.20–2.3
20 dalam

4

membangkitkan Kristus dari
antara orang mati, dan mendudukkanNja
disebelah kananNja disurga,
21 djauh diatas segala Pemerintahan,
Penguasaan, Kekuatan, Pertuanan, dan
siapa sadja jang bergelar didunia ini dan
jang datang.
22 Dan Ia telah meletakkan semuanja
dibawah tapak kakiNja, dan memberikan
Dia kedudukan diatas segala-gala,
sebagai kepala umatNja,
23 jaitu TubuhNja jang merupakan
kepenuhan Dia jang memenuhi segala
dengan segala-galanja.
1 Dan kamu jang dahulu dalam
keadaan mati oleh karena
pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa
kamu,
2 sebagaimana kamu berdjalan
dalamnja menurut adat dunia ini dan
dengan mengikuti djedjak penguasa
keradjaan angkasa, roh terkenal itu, jang
sekarang masih mendjalankan kuasanja
diantara putera-putera kedurhakaan.
3 Sebenarnja kita semua dahulu
tergolong pada mereka itu, dimasa kita
mengikuti matjam-matjam keinginan
daging dan memenuhi kemauan dan

2

Efesus 2.4–10

5

tjita-tjitanja jang djahat. Memang
menurut kodrat, kita termasuk putera
murka, sama seperti jang lain itu.
4 Akan tetapi Allah jang kaja
kerahimanNja, karena tjintaNja jang
melimpah-limpah kepada kita,
5 Ia telah menghidupkan kita bersama
dengan Kristus, kita jang telah mati
akibat pelanggaran-pelanggaran kita.
Oleh rahmatlah kamu diselamatkan 6 Allah telah membangkitkan kita dalam
Kristus dan telah mendudukkan kita
bersama denganNja disurga,
7 untuk menjatakan dengan zaman
jang akan datang, betapa meluaplah
kekajaan rahmatNja karena kemurahan
hatiNja bagi kita dalam Kristus Jesus.
8 Karena oleh rahmat kamu
telah diselamatkan dengan djalan
kepertjajaan, bukannja oleh usaha kamu
sendiri, melainkan setjara dianugerahi
oleh Allah,
9 djadi tidak berdasarkan perbuatanperbuatan, agar djangan seorangpun
memegahkan diri.
10 Kita adalah tjiptaan Allah, tertjipta
dalam Kristus Jesus, untuk melakukan
perbuatan-perbuatan baik, jang sudah

Efesus 2.11–15

6

disediakan lebih dahulu oleh Allah, agar
kita berdjalan dalamnja.
11 Oleh sebab itu ingatlah, bahwa
dahulu kamu menurut daging termasuk
kaum penjembah dewa-dewa jang
dikatakan "kulup" oleh mereka jang
menamakan dirinja "orang bersunat",
karena suatu perbuatan tangan dalam
daging.
12 Ingatlah bahwa dahulu kamu
hidup tanpa Kristus, terasing dari hak
kewargaan Israel, diluar lingkungan
perdjandjian dengan djandji-djandjinja,
tanpa harapan, tanpa Allah didunia ini.
13 Tetapi kamu jang dahulunja djauh,
sekarang sudah dekat, berkat darah
Kristus.
14 Ia adalah damai kita. Ia telah
membuat kedua golongan mendjadi
satu, Ia telah merombak tembok, jaitu
permusuhan, jang memisahkan mereka.
15 Didalam dagingNja Ia telah
meniadakan hukum dengan segala
perintah dan ketentuan-ketentuannja
dan telah mengadakan perdamaian
dengan membuat kedua golongan itu
mendjelma mendjadi satu manusia baru
didalam Dirinja.

Efesus 2.16–22
16 Dan
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Ia telah memperdamaikan
kedua-duanja dengan Allah dalam satu
Tuhan, dengan salib setjara mematikan
permusuhan itu padanja.
17 Dan Ia telah datang dan telah
memaklumkan kabar perdamaian itu,
perdamaian bagi kamu jang djauh dan
perdamaian bagi mereka jang dekat,
18 ialah kabar, bahwa dalam Kristus
kita berdua dalam satu Roh mempunjai
segala keleluasaan untuk menghadap
Bapa.
19 Dengan demikian kamu bukan lagi
orang asing atau penduduk sadja,
melainkan warganegara, sewarga
dengan segala orang kudus dan masuk
keluarga Allah.
20 Kamu merupakan satu bangunan jang
didirikan diatas para rasul dan para nabi
sebagai dasarnja, sedangkan Kristus
Jesus sendiri adalah batu-sendinja.
21 Ia adalah penghubung seluruh
bangunan, jang bertumbuh-tumbuh
didalamNja, mendjadi Rumah-Allah jang
kudus dalam Tuhan.
22 DidalamNja kamupun turut
dibangunkan mendjadi kediaman Allah
dalam Roh.

Efesus 3.1–6
1 Maka

8

itulah sebabnja, aku,
Paulus hamba Kristus Jesus, jang
terbelenggu karena kepentingankepentingan kamu, bangsa-bangsa
penjembah dewa-dewa.
2 Tentu sadja, telah kamu dengar,
bagaimana penjelenggaraan rahmat
Allah ditugaskan kepadaku bagi kamu,
jaitu
3 bahwa dengan djalan wahju telah
dinjatakan kepadaku rahasia, seperti
jang dengan ringkas telah kupaparkan
diatas tadi.
4 Kalau itu kamu batja, maka dapatlah
kamu pahami pengertianku akan rahasia
Kristus,
5 jang dizaman-zaman jang silam
tidak dinjatakan kepada putera-putera
manusia, seperti dizaman ini telah
dinjatakan oleh Roh kepada para rasul
dan nabi-nabiNja jang kudus.
6 Rahasia ini ialah, bahwa bangsabangsa penjembah dewa-dewa mendjadi
sama-ahliwaris, sama-anggota satu
Tubuh itu, dan sama-pemilik djandjidjandji dalam Kristus, dengan djalan
pemakluman Indjil.

3

Efesus 3.7–13
7 Adapun
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Indjil itu, aku telah mendjadi
penjelenggaranja, sekedar Allah telah
menganugerahkan rahmat itu kepadaku
dengan mendjalankan kuasaNja.
8 Kepada aku, jang terhina
diantara sekalian orang kudus,
telah dianugerahkan rahmat untuk
memaklumkan kepada bangsa-bangsa
penjembah dewa-dewa harta-harta
Kristus jang takterbatas kekajaannja,
9 serta memberi keterangan sepenuhnja
tentang djalan pelaksanaan rahasia itu,
jang sepandjang segala zaman jang
silam tetap tersembunji dalam Allah,
Pentjipta alam semesta,
10 supaja kebidjaksanaan Allah dalam
pelbagai seginja kini diperkenalkan
kepada para Pertuanan dan Penguasaan
disurga melalui umat.
11 Itu menurut rentjana Allah dari kekal,
jang ditetapkanNja dalam Kristus Jesus,
Tuhan kita.
12 Didalam Dialah dan dengan djalan
kepertjajaan akanNja, kita mempunjai
segala keleluasaan untuk menghadap
Allah, penuh pengharapan.
13 Oleh sebab itu aku minta, djangan
kamu berketjil hati karena sengsara jang

Efesus 3.14–20
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kuderita demi kepentingan-kepentingan
kamu. Dia merupakan kemuliaan
bagimu.
14 Maka oleh karena itu aku berlutut
dihadapan Bapa,
15 dari padaNja segala kebapaan
disurga dan dibumi beroleh namanja,
16 hendaknja kiranja Ia menurut
kekajaan kemuliaanNja memberi, supaja
kamu diperkuat dalam batinmu dengan
segala kekuatan oleh RohNja,
17 supaja Kristus hidup didalam hatimu
oleh kepertjajaan, dan kamu tetap
berakar dan bersendi dalam tjinta-kasih,
18 sehingga kamu sanggup mengerti,
bersama dengan semua orang kudus,
betapa lebar dan pandjangnja, tinggi
dan dalamnja,
19 pun mengenal tjinta-kasih Kristus,
jang melampaui segala pengertian,
dan demikian kamu makin dipenuhi,
menudju seluruh kepenuhan Allah.
20 Bagi Dia, jang dengan kuasaNja
jang kuat bekerdja didalam kita, dapat
melaksanakan segala-galanja, djauh
lebih dari pada jang kita minta atau
pikirkan,

Efesus 3.21–4.8
21 bagi

11

Dia kemuliaan didalam umat
dan dalam Kristus Jesus, turun-temurun,
sepandjang segala zaman. Amin.
1 Oleh sebab itu aku memperingatkan
kamu, aku si terbelenggu dalam
Tuhan ini, supaja kamu berdjalan lajak,
sesuai dengan panggilan jang telah
kamu terima,
2 jaitu dengan rendah hati, lembut hati,
murah hati, bersabar satu sama lain
dalam tjinta-kasih.
3 Berusahalah memeliharakan kesatuan
roh dalam ikatan damai,
4 satu tubuh dan satu roh, sebagaimana
mempunjai satu harapan pula, tudjuan
panggilan jang kamu terima.
5 Dan ada hanja satu Tuhan, satu
kepertjajaan, satu permandian,
6 satu Allah, ialah Bapa segala machluk
jang ada diatas segala, menjertai segala,
dan dalam segala.
7 Dalam pada itu kita masing-masing
diberi rahmat menurut ukuran sekedar
dianugerahkan oleh Kristus,
8 menurut sabda: Sambil naik ketempat
jang tinggi, dibawaNja serta segala
tawanan, diberikanNja pemberianpemberianNja kepada manusia.

4

Efesus 4.9–15
9 Tetapi
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bahwa Ia telah naik, bukankah
itu berarti, bahwa Ia pernah djuga turun
kesuatu tempat dibawah, jaitu kebumi?
10 Jang telah turun itu, samalah Ia
dengan jang naik lebih tinggi dari petala
langit, supaja Ia memenuhi seluruh
djagat raja.
11 Ia memberikan beberapa sebagai
rasul, lain sebagai nabi, lain sebagai guru
Indjil, lain pula sebagai penggembala
dan pengadjar,
12 guna menghubungkan segala orang
kudus untuk bekerdja bersama-sama,
membangunkan tubuh Kristus,
13 sehingga kita jang banjak, sampai
pada kesatuan dalam kepertjajaan
dan pengetahuan akan Putera Allah,
dan demikian merupakan manusia
sempurna, mentjapai taraf kedewasaan
Kristus dalam kepenuhanNja.
14 Kalau demikian, maka kita tidak lagi
kanak-kanak jang diombang-ambingkan
dan diseret serta oleh tiap-tiap tiupan
angin, jaitu oleh tiap-tiap adjaran buah
pikiran orang-orang tjurang, jang litjik
siasatnja untuk menjesatkan orang,
15 melainkan kita teguh berpegang pada
adjaran benar dan pada tjinta kasih, pun

Efesus 4.16–20

13

dalam segala-galanja makin tumbuh
menudju Dia, jang adalah kepala, jaitu
Kristus.
16 Dari dalam Dialah seluruh tubuh
bertumbuh sambil dipersatukan dan
dihubungkan dengan sendi-sendi, jang
masing-masing melajani seluruhnja,
menurut tenaga jang diberikan kepada
tiap-tiap bagian, untuk mewudjudkan
pertumbuhan tubuh, jang demikian
membangunkan dirinja dalam tjintakasih.
17 Oleh sebab itu aku menegaskan dan
memperingatkan kamu dalam Tuhan,
djangan kamu berdjalan lagi setjara
kaum penjembah dewa-dewa, menurut
tjita-tjitanja jang hampa.
18 Gelaplah pemikiran mereka dan
hidupnja terasing dari hidup Allah, sebab
kedjahilan dan ketegaran hatinja.
19 Perasaan mereka sudah tumpul,
sehingga mereka menjerahkan dirinja
kepada segala kerisauan dan melakukan
segala matjam kemesuman menurut
lobanja.
20 Bukan demikian kamu mengenal
Kristus.

Efesus 4.21–28
21 Bukankah

14

telah kamu dengar
IndjilNja dan diberi peladjaran
tentangnja sesuai dengan kebenaran
jang terdapat dalam Jesus?
22 Jaitu bahwa mengenai tjara hidupmu
jang dahulu haruslah kamu tanggalkan
manusia lama, jang membinasakan
dirinja dengan menurut hawa-nafsu jang
menipu itu,
23 dan bahwa kamu harus membaharui
dirimu dalam tjara berpikir dan
tjita-tjitamu,
24 mengenakan manusia baru jang
tertjipta menurut tjitra Allah dalam
kebenaran dan kesutjian sedjati.
25 Maka oleh sebab itu tanggalkanlah
segala pembohongan dan tuturlah jang
benar satu sama lain, sebab kita sekalian
adalah anggota, satu terhadap jang lain.
26 Biar naik darah, djangan sampai
berbuat dosa. Djangan matahari
terbenam diatas kemarahanmu.
27 Djanganlah kamu memberi lapangan
kepada setan.
28 Si pentjuri djanganlah mentjuri
lagi. Lebih baik ia membanting-tulang,
bekerdja djudjur dengan tangannja
sendiri, pun sampai ia mempunjai apa-

Efesus 4.29–5.3
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apa untuk dibagikan kepada orang-orang
jang berkekurangan.
29 Djangan kata buruk sepatahpun
keluar dari mulutmu, melainkan hanja
jang berfaedah untuk membangunkan,
kalau perlu, dan untuk mendatangkan
rahmat bagi para pendengar.
30 Djanganlah kamu menjedihkan Roh
Allah jang Kudus, didalamNja kamu telah
dimeteraikan untuk hari penebusan.
31 Segala kepahitan hati, pemberangan,
kemarahan, teriakan dan umpatan harus
kamu buang djauh dari padamu, dan
djuga segala kedjahatan hati.
32 Sebaliknja kamu harus baik hati
terhadap sesamamu, murah hati, dan
saling mengampun, seperti kamu telah
diampuni oleh Allah dalam Kristus.
1 Ikutilah teladan Allah sebagai
anak-anakNja jang tertjinta.
2 Berdjalanlah dalam tjinta-kasih
menurut teladan Kristus, jang telah
mengasihi kita sampai menjerahkan
DiriNja bagi kita, sebagai suatu
persembahan dan kurban jang harum
bagi Allah.
3 Tetapi pertjabulan, segala matjam
kemesuman, pun loba, malah namanja

5

Efesus 5.4–10
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sadja djangan disebut-sebut diantara
kamu, sebab patutlah demikian diantara
orang-orang kudus.
4 Lagi pula kata-kata kedji, omongan
sembrono dan lelutjon tak senonoh,
semua itu tak lajak, sebaliknja
utjapkanlah doa-doa sjukur.
5 Insjafilah baik-baik, bahwa kaum
pentjabul, segala pelaku kemesuman,
maupun orang loba-loba termasuk
pemudjaan berhala - tak seorangpun
akan beroleh bagian dalam warisan
keradjaan Kristus dan Allah.
6 Djangan kamu diperdaja oleh
seorangpun dengan bitjaranja jang
kosong. Segala hal jang demikian
menurunkan murka Allah atas orangorang durhaka.
7 Djangan kamu rukun dengan mereka
itu.
8 Dahulu kamu kegelapan, tetapi
sekarang tjahaja dalam Tuhan. Sebab itu
hiduplah sebagai putera tjahaja.
9 Buah-buah tjahaja ialah kebaikan hati,
kedjudjuran dan kebenaran.
10 Selidiki baik-baik apa jang berkenan
pada Tuhan.

Efesus 5.11–19
11 Djanganlah
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kamu mengambil bagian
dalam pekerdjaan-pekerdjaan kegelapan
jang tidak menguntungkan; lebih baik
kamu mengetjamnja.
12 Karena apa jang mereka lakukan
tersembunji, terlalu kedjinja untuk
dikatakan.
13 Tetapi segala jang diketjam akan
mendjadi terang dalam tjahaja,
14 dan apa jang disinari oleh tjahaja
itu, sendiri mendjadi tjahaja. Sebab
itu dikatakan: Bangunlah, engkau jang
tidur, bangkitlah dari keadaan mati,
maka engkau akan disinari Kristus.
15 Oleh sebab itu tiliklah sungguhsungguh bagaimana kamu berdjalan.
Djangan sebagai orang tak berbudi,
melainkan sebagai orang bidjaksana,
16 jang menggunakan waktu dengan
teliti, sebab ini masa buruk adanja.
17 Djangan kamu djahil, melainkan
peladjarilah apa jang dikehendaki Tuhan.
18 Djangan pula kamu memabukkan
diri dengan anggur, sebab akibatnja
kerisauan. Sebaliknja berusahalah
supaja kamu dipenuhi oleh Roh.
19 Bernjanjilah bersama-sama dengan
melagukan mazmur-mazmur, madah-

Efesus 5.20–26
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madah dan sjair-sjair pudjian, jang
diilhamkan oleh Roh; bernjanjilah
dengan segenap hati serta dengan
memetik ketjapi untuk memuliakan
Tuhan.
20 Dan hendaklah kamu senantiasa
dalam segala-galanja mengutjap sjukur
kepada Allah-Bapa, dalam nama Tuhan
kita Jesus Kristus.
21 Hendaklah kamu tunduk satu
terhadap jang lain karena menjegani
Kristus.
22 Demikian para isteri harus tunduk
kepada suaminja bagaikan kepada
Tuhan.
23 Karena suami adalah kepala isterinja
seperti Kristus kepala umatNja. Iapun
sebagai penjelamat tubuh.
24 Djadi sebagaimana umat tunduk
kepada Kristus, demikian para isteri
harus tunduk kepada suaminja dalam
segala hal.
25 Para suami, tjintailah isterimu seperti
Kristus mentjintai umatNja dan telah
menjerahkan DiriNja baginja,
26 hendak menguduskannja dengan
menjutjikannja dalam permandian
dengan air beserta sabda itu,

Efesus 5.27–6.1
27 supaja
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ia berdiri dihadapannja
sebagai mulia, tak bertjatjat, tak
berkerut atau lain sebagainja, melainkan
sutji dan tak bertjela.
28 Setjara itupun haruslah para suami
mentjintai isterinja, jaitu sebagai
tubuhnja sendiri.
29 Tak pernah terdjadi seseorang
membentji dagingnja sendiri, melainkan
ia memelihara dan membelanja, seperti
Kristus terhadap umatNja.
30 Kita memang adalah anggotaanggota TubuhNja.
31 "Sebab itu manusia akan
meninggalkan bapa dan ibunja,
untuk mendampingkan diri pada
isterinja, dan mereka berdua mendjadi
satu daging."
32 Rahasia ini agung, maksudku: dalam
perhubungan Kristus dengan umatNja.
33 Tetapi bagaimanapun djuga,
mengenai kamu, haruslah masingmasing mentjintai isterinja seperti
dirinja sendiri, dan para isteri harus
menjegani suaminja.
1 Anak-anak, taatilah segala perintah
ibu-bapamu dalam Tuhan. Sudah
sewadjarnja.
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Efesus 6.2–9
2 "Hormatilah
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bapa dan ibumu", itulah
perintah pertama, jang diberi suatu
djandji, jaitu:
3 supaja hidupmu selamat, dan
pandjang umurmu diatas bumi.
4 Para bapak: djanganlah kamu
menggusarkan hati anak-anakmu,
melainkan besarkanlah mereka menurut
tata-tertib dan petundjuk-petundjuk
Tuhan.
5 Para budak, tunduklah kepada mereka
jang mendjadi madjikanmu dalam
hal-hal djasmani, dengan takut dan
gentar, lagi dengan ichlas hati, bagaikan
kepada Kristus.
6 Djangan hanja dimuka orang supaja
berkenan pada manusia, melainkan
sebagai budak Kristus dengan memenuhi
kehendak Allah dengan segenap hati.
7 Dan sebagai mengabdi kepada Tuhan
dan bukan kepada manusia.
8 Dan itu dalam keinsjafan pula, bahwa
siapa melakukan sesuatu jang baik,
akan mendapat gandjaran dari Tuhan,
biar ia budak atau orang bebas.
9 Dan kamu jang dipertuan, bersikaplah
menurut asas-asas jang sama terhadap
mereka itu, dengan meninggalkan

Efesus 6.10–16
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segala antjaman, dan keinsjafan, bahwa
baik mereka maupun kamu mempunjai
Tuhanmu didalam surga, dan Ia tidak
memandang bulu.
10 Achir kata, kuatkanlah dirimu dalam
Tuhan dan dengan kekuatan kuasaNja.
11 Kenakanlah persendjataan Allah,
supaja kamu dapat melawan segala
siasat kelitjikan setan.
12 Karena kita berperang, bukannja
dengan darah dan daging, melainkan
dengan pertuanan dan penguasaan,
dengan pemerintah-pemerintah dunia
kegelapan, dan dengan roh-roh djahat
diangkasa raja.
13 Maka sebab itu pakailah perlengkapan
sendjata Allah, supaja kamu sanggup
bertahan pada hari malang, dan terus
berdiri tegak bila segalanja sudah
selesai.
14 Berdirilah tegap, pinggang berikatkan
adjaran jang benar, berbadju-besikan
keadilan,
15 kaki berkasutkan kegiatan terhadap
Indjil perdamaian.
16 Dalam pada itu tetap andjungkanlah
perisai kepertjajaan, jang

Efesus 6.17–22
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menjanggupkan kamu memadamkan
segala anak-panah berapi dari si djahat.
17 Pakaikanlah pula topi-badja
penjelamatan dan peganglah pedang
Roh, ialah sabda Allah.
18 Lagi pula gunakanlah tiap-tiap
kesempatan untuk berdoa dalam Roh,
dengan segala djenis permintaan dan
permohonan, sambil berdjaga-djaga
dan bertekun dalam mendoakan segala
orang kudus.
19 Berdoalah bagi aku djuga, supaja aku
mendapat perkataan-perkataan jang
tepat, bila aku membuka mulut untuk
dengan tak segan-segan memaklumkan
rahasia Indjil,
20 jang utusannja aku jang terbelenggu
ini, jaitu supaja dalam hal itu aku tetap
berani berbitjara sebagaimana wadjib.
21 Agar kamu ketahui tentang hal diriku
dan keadaan disini, segalanja akan
diberitakan kepadamu oleh Tichikus,
saudara tertjinta dan pembantuku jang
setiawan dalam Tuhan.
22 Dia sengadja kukirim, supaja kamu
mengetahui segala hal-ichwal kami
dan ia akan menghibur kamu serta
menabahkan hatimu.

Efesus 6.23–24
23 Moga-moga

23

Allah Bapa dan Tuhan
kita Jesus Kristus memberi segala
saudara damai, tjinta dan kepertjajaan.
24 Hendaknja rahmat Allah tetap
menjertai semua orang jang mentjintai
Tuhan kita Jesus Kristus, dengan tjinta
jang tak kundjung lenjap.

Filipi
1 Paulus

dan Timoteus, hambahamba Kristus Jesus, kepada para
orang kudus dalam Kristus di Pilipi,
beserta para pemimpin dan pembantu:
2 Rahmat bagimu dan damai dari Allah
Bapa dan dari Tuhan kita Jesus Kristus.
3 Aku mengutjap sjukur kepada Allahku,
tiap-tiap kali aku terkenang akan kamu.
4 Dan dalam segala doaku aku selalu
mendoakan kamu dengan gembira,
5 sebab kamu turut mengambil bagian
dalam pemakluman Indjil, mulai hari
pertama sampai sekarang ini.
6 Sebab itu aku jakin, bahwa Ia, jang
telah memulai pekerdjaan jang baik itu
diantara kamu, akan menjelesaikannja
sampai pada hari Kristus kelak.
7 Memang sudah seharusnja aku
mempunjai perasaan-perasaan jang
demikian terhadap kamu sekalian,
sebab kamu kusimpan dalam hatiku,
kamu sekalian, jang mengambil
bagian dalam rahmatku, baik dalam

1

Filipi 1.8–14

2

belengguku, maupun dalam pembelaan
dan peneguhan Indjil.
8 Allah-lah saksiku, betapa aku dalam
tjinta mesra Kristus Jesus merindu
bertemu dengan kamu sekalian.
9 Dan jang kuminta dalam doa-doaku,
ialah, supaja tjinta-kasihmu kian hari
kian melimpah dalam pengertian sedjati
dan segala perasaan luhur,
10 sehingga kamu tahu membedakan
mana jang paling utama, dan supaja
kamu sutji dan tak bertjela pada hari
Kristus itu,
11 penuh buah-buah kebenaran jang
dianugerahkan kepada kita oleh Jesus
Kristus, untuk kemuliaan dan pudjian
Tuhan Allah.
12 Aku ingin, saudara-saudara,
kamu ketahui, bahwa nasibku sangat
menguntungkan bagi kemadjuan Indjil.
13 Didalam segenap pretorium dan pada
sekalian orang lainpun sudah kentara,
bahwa aku terbelenggu demi Kristus.
14 Oleh karena belengguku
kebanjakan saudara sudah lebih teguh
pengharapannja dalam Tuhan, malahan
sampai meluaplah keberaniannja, untuk

Filipi 1.15–20

3

menjiarkan sabda Allah dengan tak
segan-segan.
15 Memang ada orang-orang tertentu,
jang memasjhurkan Kristus karena
iri hati dan tjemburu, tetapi lain-lain
dengan tulus ichlas.
16 Mereka ini didorong oleh tjintakasih, sebab mereka tahu, bahwa aku
ditetapkan untuk membela Indjil.
17 Tetapi orang-orang jang
memasjhurkan Kristus sebab suka
menantang sadja, bukan didorong oleh
tjita-tjita jang luhur melainkan mereka
menjangka bahwa dengan itu dapat
memberatkan belengguku lagi.
18 Tetapi apakah halnja? Biar
bagaimanapun djuga, dengan berkedok
atau dengan djudjur, asal sadja
Kristus dimasjhurkan, dan hal itu
menggembirakan aku. Dan aku tetap
akan bergembira.
19 sebab aku tahu, bahwa itu akan
berakibat aku diselamatkan, berkat
doa-doamu dan dengan bantuan Roh.
20 Dan jang aku nantikan dengan penuh
pengharapan, ialah: bahwa aku tak usah
merasa malu kelak karena suatu halpun,
dan seperti selalu, demikian sekarang

Filipi 1.21–27
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pula Kristus dimuliakan didalam tubuhku
dengan senjata-njatanja, baik kalau aku
hidup lagi, maupun aku mati.
21 Bagi aku hidup itu adalah Kristus dan
mati keuntungan.
22 Hidup dalam daging lagi berarti
bagiku bekerdja dengan berhasil, maka
aku tidak tahu apakah jang hendaknja
aku pilih.
23 Aku didesak dari dua pihak: aku
ingin pergi dan tinggal bersama dengan
Kristus - dan inilah hal jang paling baik 24 tetapi hidup dalam daging lebih
beruntung bagi kamu.
25 Demikianlah kejakinanku dan sebab
itu aku tahu, bahwa aku hidup lagi dan
tinggal bersama-sama dengan kamu,
guna kemadjuanmu dan kegembiraanmu
dalam iman.
26 Dengan demikian pula
kebanggaanmu terhadap aku dalam
Kristus akan bertambah, bila aku akan
pulang dan tinggal ditengah-tengah
kamu pula.
27 Hanja ini lagi. Hendaknja teladanmu
tetap berpatutan dengan Indjil Kristus.
Kalau demikian, maka bila aku akan
datang, aku melihat, atau kalau aku

Filipi 1.28–2.3

5

tidak datang, aku mendengar, bahwa
kamu berdiri teguh dalam roh jang
sama, sehati-sedjiwa, bahu-membahu
memperdjuangkan kepertjajaan akan
Indjil,
28 tanpa takut kepada para
penentangmu. Hal itu akan
mendjadi bagi mereka suatu alamat
kebinasaannja, dan bagi kamu suatu
alamat keselamatan, jang datangnja
dari Allah.
29 Karena kamu dianugerahi rahmat,
bukan sadja untuk pertjaja akan Kristus,
melainkan djuga untuk bersengsara
bagiNja.
30 Perdjuangan kamu samalah dengan
jang pernah kamu lihat padaku, dan kini
kamu dengar aku tanggung.
1 Kalau suatu peringatan dalam
Kristus, kalau suatu adjakan dalam
tjinta-kasih, kalau kerukunan roh, kalau
kemesraan hati, kalau ibadat dihargai,
2 maka genapkanlah kegembiraan
hatiku, jaitu dengan hidup bersatu-padu
dalam berpikir, bersatu-padu dalam
tjinta-kasih, sedjiwa dan setjita-tjita.
3 Djanganlah kamu didorong oleh
tjemburu atau gila hormat, melainkan

2

Filipi 2.4–10
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hendaklah kamu dengan rendah hati
memandang sesamamu lebih tinggi dari
dirimu sendiri.
4 Djangan pula masing-masing
hanja memperhatikan kepentingankepentingan dirinja, melainkan
kepentingan-kepentingan sesamanja
djuga.
5 Hendaklah kamu satu sama lain
menaruh perasaan jang sama seperti
tampak pada Jesus.
6 Ia, jang berwudjud Allah, tidak mau
berpegang teguh pada kemuliaanNja
jang setara dengan Allah,
7 melainkan telah menghampakan diri,
dengan mengambil keadaan hamba,
mendjadi sama dengan manusia, dalam
segalanja kelihatan sebagai seorang
manusia.
8 Dan Ia telah merendahkan diri lebih
lagi, dengan ketaatanNja sampai mati,
sampai mati disalib.
9 Sebab itu Allah telah meninggikanNja,
dan menganugerahiNja nama itu, jang
melebihi segala nama,
10 supaja dalam nama Jesus,
bertekuklah tiap-tiap lutut, disurga
tinggi, dibumi dan dibawah bumi,

Filipi 2.11–16
11 dan

7

setiap lidah mengakui, untuk
kemuliaan Allah-Bapa, bahwa Jesus
Kristus adalah Tuhan.
12 Sebab itu, kekasih-kekasihku
sekalian, sebagaimana sudah selalu
kamu taat, maka hendaklah kamu
mengusahakan keselamatanmu dengan
takut dan gentar, bukan sadja kalau
aku hadir, melainkan lebih lagi sekarang
sewaktu aku tidak hadir.
13 Sebab Allah mengerdjakan didalam
dirimu baik kemauan, maupun
pelaksanaan, menurut rentjana
penjelamatanNja.
14 Sebab itu lakukanlah segalagalanja tanpa bersungut-sungut atau
merontak-rontak,
15 supaja kamu tak bersalah dan
hati murni sebagai anak Allah jang
takbernoda, ditengah-tengah kaum
zaman ini jang terbelok dan terbalik
achlaknja, diantaranja kamu bersinar
bagaikan bintang-bintang.
16 Itu memang kalau kamu tetap
berpegang pada sabda kehidupan. Kalau
demikian, maka pada hari Kristus kelak
aku dapat bermegah-megah, sebab
njata bahwa aku tidak pertjuma sudah

Filipi 2.17–22
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berlari dan segala djerih-pajahku bukan
sia-sia sadja.
17 Tetapi kalau sekiranja darahku akan
ditumpahkan bagaikan kurban tuangan
atas kurban dan persembahan imanmu,
maka bergembiralah aku dan bergembira
bersama dengan kamu.
18 Dan demikian pula haruslah kamu
bergembira dan turut bergembira
bersama dengan aku.
19 Aku berharap dalam Tuhan kita
Jesus, bahwa tak lama lagi aku dapat
mengirim Timoteus kepadamu, supaja
akupun akan merasa lega, kalau aku
akan mendapat kabar tentang hal-ichwal
kamu.
20 Memang tak ada padaku seorang
jang demikian sehati-sedjiwa dan
jang begitu sungguh berminat akan
kepentingan-kepentingan kamu.
21 Sebab semua orang memperhatikan
kepentingan-kepentingan dirinja sendiri
dan bukan kepentingan-kepentingan
Kristus Jesus.
22 Tetapi ia sudah tahan udji, seperti
kamu tahu bagaimana ia bagaikan anak
dengan bapaknja telah turut melajani
Indjil beserta dengan aku.

Filipi 2.23–29
23 Maka

9

dialah jang harap akan kukirim
kepadamu, segera sesudah agak terang
bagiku, bagaimana kesudahan perkaraku
kelak.
24 Tetapi aku berharap dalam Tuhan,
bahwa tak lama lagi aku sendiri djuga
dapat mengundjungi kamu.
25 Tetapi pada perasaanku perlu
Epafrodites kukirim kembali, saudara,
rekan sekerdja dan seperdjuanganku
itu, utusan dan wakil resmi dari
kamu, untuk melajani aku dalam
kekurangan-kekuranganku.
26 Ia sangat rindu kepadamu, pun
berhati gelisah, sebab telah kamu
dengar bahwa ia sakit.
27 Dan memang ia telah djatuh sakit,
malah sampai mendekati maut. Tetapi
Allah telah berkasihan kepadanja, dan
bukan sadja kepada dia, melainkan
kepada aku djuga, agar djangan aku
ditimpa duka demi duka.
28 Djadi aku akan mengirim dia selekas
mungkin, agar kamu gembira melihatnja
kembali, dan aku kurang berduka.
29 Sambutlah dia dengan sukatjita
besar, dan hormatilah selalu orang-orang
jang demikian.

Filipi 2.30–3.5
30 Sebab

10

demi pekerdjaan Kristuslah
ia telah dekat pada maut, malah ia
telah mempertaruhkan njawa, guna
melengkapi pelajanan kudus, dimana
kamu tidak berkesempatan.
1 Selain itu, saudara-saudara,
hendaklah kamu tetap bersukatjita
dalam Tuhan. Menulis kepadamu hal
jang sama pula tidak membosankan aku
dan memberi kamu kepastian.
2 Berawas-awaslah terhadap andjingandjing, berawas-awaslah terhadap
pekerdja-pekerdja djahat, berawasawaslah terhadap kaum terkudung
itu.
3 Karena kaum bersunat sedjati ialah
kita, jang beribadat kepada Allah
menurut Roh Allah, jang bermegahmegah dalam Kristus Jesus dan tidak
berharapan pada daging,
4 meskipun aku ini djuga dapat
berharap pada daging. Kalau orang lain
menjangka berhak menaruh harapannja
pada daging, maka tentulah aku.
5 Aku disunat pada hari kedelapan, aku
dari bangsa Israel, dari suku Benjamin,
Ibrani putera orang Ibrani, mengenai
hukum aku parisi,

3

Filipi 3.6–11
6 mengenai

11

gairah terhadap hukum
aku sampai mendjadi pengedjar umat
Kristus, mengenai kebenaran jang
dituntut hukum aku takbertjela.
7 Tetapi apa jang dahulu kurasa sebagai
kemudjuran bagiku, sudah kupandang
sebagai kesialan karena Kristus.
8 Bahkan segala-galanja kuanggap
kesialan, dibanding dengan keunggulan
pengetahuan Kristus Jesus Tuhan itu.
Demi Dialah segala-galanja itu sudah
kubuang, kupandang sebagai sampah,
supaja aku berkeuntungan Kristus,
9 dan terdapat ada didalam Dia,
dengan tidak lagi mempunjai kebenaran
dari diriku sendiri, berdasarkan
hukum, melainkan jang diperoleh
dari kepertjajaan akan Kristus, ialah
kebenaran jang datang dari Allah,
berdasarkan kepertjajaan.
10 Dan itu supaja aku mengenali
Kristus, dan kuasa kebangkitanNja,
pun persatuan denganNja dalam
sengsaraNja, mendjadi serupa
denganNja dalam kematianNja,
11 agar demikian akan sampailah aku
pada kebangkitan dari antara orang
mati.

Filipi 3.12–18
12 Bukan

12

seolah-olah sudah tertjapai
olehku, atau aku sudah sempurna, tetapi
aku mengedjarinja, supaja achirnja aku
mentjengkamnja, sebagaimana aku
sudah ditjengkam oleh Kristus Jesus.
13 Sungguh-sungguh, saudarasaudara, aku tidak menjangka sudah
mentjengkam, hanja ini: aku melupakan
jang dibelakangku dan merentangkan
diriku kedepan,
14 dan berlari tjepat menudju
sasaranku, hendak merebut hadiah
panggilan-surgawiku jang diberikan oleh
Allah dalam Kristus Jesus.
15 Hendaklah kita semua, jang dianggap
sempurna, berpikir sedemikian itu. Dan
kalau seseorang berlainan pikirannja
dalam sesuatu hal, maka tentang hal itu
djuga ia akan mendapat keterangan dari
Allah.
16 Dan apa sadja sudah tertjapai,
madjulah terus, serempak.
17 Saudara-saudara, ikutilah djedjakku
dan pandangi mereka jang berdjalan
menurut tjontoh jang kamu lihat pada
kami.
18 Karena seperti seringkali telah
kukatakan dan kini kuulangi sedang

Filipi 3.19–4.3
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meleleh air mataku; ada banjak jang
berdjalan sebagai musuh salib Kristus.
19 Kesudahan mereka kebinasaan.
Mereka mempertuhankan perut dan
membanggakan jang memalukan.
Tjita-tjita mereka melekat pada tanah.
20 Tetapi kita mempunjai kewargaan
surga, dari mana kita menunggukan lagi
kedatangan Tuhan kita Jesus Kristus
sebagai penjelamat kita.
21 Iapun akan mendjelmakan tubuh kita
jang hina ini, mendjadi serupa dengan
tubuhNja jang mulia, menurut kuasaNja
jang sanggup menaklukkan seluruh
dunia raja kepada Dirinja.
1 Djadi, saudara-saudara tertjinta,
kerinduanku, kesukaanku dan
mahkotaku, hendaklah setjara itu
kamu bertekun dalam Tuhan, ja
kekasih-kekasihku sekalian.
2 Efodia kuperingatkan, dan Sintiche
kuperingatkan, hendaknja mereka sehati
dalam Tuhan.
3 Chususnja kepada engkau, ja
Sitsigos, jang benar-benar rekanku
sedjati, kuminta tolong mereka. Mereka
pernah mendjadi pembantuku dalam
memperdjuangkan kepentingan-

4

Filipi 4.4–9
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kepentingan Indjil, bersama dengan
Klemens dan sekalian pembantu lain,
jang namanja ada tertjatat dalam buku
kehidupan.
4 Bersukatjitalah senantiasa dalam
Tuhan. Kuulangi: bersukatjitalah.
5 Kebaikan hatimu hendaknja dikenal
oleh semua orang. Tuhan sudah dekat.
6 Djangan suatupun kamu tjemaskan,
melainkan dalam segala-galanja
njatakanlah permintaan-permintaanmu
kepada Allah, dalam berdoa dan
memohon, sambil mengutjap sjukur.
7 Kalau demikian, maka damai Allah
jang melampaui segala pengertian, akan
mendjaga hati dan pikiranmu, supaja
tetap tinggal dalam Kristus Jesus.
8 Achir kata, saudara-saudara, segala
jang benar, segala jang luhur, segala
jang adil, segala jang sutji-murni, segala
jang bersifat ramah-tamah, segala jang
manis kedengarannja, atau merupakan
suatu keutamaan, atau sesuatu jang
patut dipudji, itulah jang harus kamu
tjita-tjitakan.
9 Dan apa sadja jang kamu telah
beladjar padaku, dan jang kamu sambut
djuga, dan jang kamu dengar dari

Filipi 4.10–15
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padaku, atau jang kamu saksikan
padaku, itu pula jang harus kamu
lakukan. Kalau begitu, maka Allah pokok
segala damai akan tetap menjertai
kamu.
10 Aku sangat bersukatjita dalam Tuhan,
sebab achirnja kamu sekali lagi mampu
mengamalkan kebaikan hatimu bagi
aku. Memang kebaikan hati selalu sudah
ada, tetapi kamu tidak mendapat suatu
kesempatan.
11 Itu bukan kukatakan karena aku
menderita kekurangan. Aku sudah
beladjar mentjukupkan diri dalam
keadaan manapun djuga.
12 Aku tahu hidup dalam kekurangan
dan aku tahan hidup dalam kemewahan.
Dalam segala-galanja, aku sudah
terlatih: dalam makan kenjang atau
tahan lapar, mempunjai kelimpahan atau
berkekurangan;
13 untuk segala-gala itu aku mampu
dalam Dia jang menguatkan aku.
14 Meskipun demikian, kamu telah
berbuat baik dengan mengambil bagian
dalam sengsaraku.
15 Ja, orang-orang Pilipi, memang
kamu tahu, bagaimana pada permulaan

Filipi 4.16–21
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pemakluman Indjil, bila aku sudah
berangkat dari Masedonia, tidak satupun
umat mengadakan perhitungan tentang
utang-piutang denganku, ketjuali kamu.
16 Ketika aku ada di Tesalonika, kamu
telah sampai dua kali mengirim sokongan
untuk mentjukupi kekuranganku.
17 Bukan seolah-olah pemberianpemberian kamu jang kuinginkan,
melainkan terlebih bunganja,
jang dengan limpah-limpah akan
diperhitungkan bagimu.
18 Sekarang kupunjai segala jang
kuperlukan, malah berkelebihan. Kini
aku berkemewahan benar, jaitu sedjak
pemberian-pemberianmu kuterima
dari tangan Epafrodites, sebagai suatu
kurban harum baunja, jang berkenan
pada Allah dan digemariNja.
19 Dan Allah akan membalas dengan
mentjukupi segala kebutuhanmu setjara
mulia menurut kekajaanNja, dalam
Kristus Jesus.
20 Bagi Allah, Bapa kita, segala
kemuliaan sepandjang segala abad.
Amin.
21 Sampaikanlah salamku kepada
sekalian orang kudus dalam Kristus

Filipi 4.22–23

17

Jesus. Salam dari sekalian saudara jang
sertaku disini.
22 Semua orang kudus memberi salam
kepadamu, chususnja mereka dari
keluarga Kaisar.
23 Moga-moga rahmat Tuhan kita Jesus
Kristus tetap menjertai rohmu. Amin.

Kolose
1 Paulus

karena kehendak Allah rasul
Kristus Jesus, dan saudara Timoteus,
2 kepada para orang kudus di Kolose,
saudara-saudara beriman dalam Kristus:
Rahmat dan damai bagimu dari Allah
Bapa kita.
3 Kalau kami berdoa dan mengingat
kamu, kami selalu mengutjap sjukur
kepada Allah, Bapa Tuhan kita Jesus
Kristus,
4 sebab kami dengar tentang imanmu
dalam Kristus Jesus, dan tjinta-kasihmu
kepada semua orang kudus.
5 Dalam pada itu kamu mengharapkan
teguh apa jang sudah tersedia bagi
kamu disurga. Tentang harapan itu
sudah kamu dengar sabda kebenaran,
jaitu Indjil,
6 jang telah mendorong sampai
pada kamupun djuga. Dan seperti
ia telah menghasilkan buah-buahnja
serta berkembang diseluruh dunia,
demikian pada kamu djuga, sedjak kamu

1

Kolose 1.7–11

2

mendengarkannja dan mengenal rahmat
Allah dalam segala kebenarannja.
7 Segala itu telah diadjarkan kepadamu
oleh Epafras, rekan kami jang tertjinta
dalam pengabdian kepada Tuhan,
jang membantu kami sebagai seorang
pedjabat Kristus jang setia.
8 Iapun jang telah bertjeritera kepada
kami tentang tjinta kamu dalam Roh.
9 Sedjak kami dengar jang demikian,
maka dengan tak henti-henti kami
mendoakan kamu serta memohon,
supaja kamu dipenuhi dengan
pengetahuan tentang kehendak Allah
dan dengan segala kebidjaksanaan dan
pengertian rohani;
10 supaja kamu berdjalan selajaknja
dihadapan Tuhan dan berkenan
padaNja dalam segala-galanja,
sambil membuahkan segala djenis
kebadjikan, dan subur bertumbuh dalam
pengetahuan jang sedjati tentang Allah;
11 supaja kamu diperkuat dengan
segala kekuatan oleh daja kemuliaanNja,
dan demikian memperoleh kesabaran
dan ketekunan jang sempurna; dan
supaja kamu dengan riang hati,

Kolose 1.12–18
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dengan tak henti-henti
mengutjap sjukur kepada Bapa, jang
telah menjanggupkan kamu mempunjai
bagian dalam warisan semua orang
kudus dalam tjahaja.
13 Iapun jang telah memerdekakan
kita dari kekuasaan kegelapan dan
memindahkan kita kedalam keradjaan
PuteraNja jang tertjinta;
14 didalam Dialah kita beroleh
penebusan, jaitu pengampunan dosa.
15 Dialah gambar dari Allah jang tidak
kelihatan. Jang sulung dari segala
machluk,
16 karena dalam Dia didjadikan
segala-galanja jang ada, baik jang
dilapisan-lapisan langit maupun dibumi,
baik jang kelihatan, maupun jang tidak
kelihatan, segala Tachta, Pertuanan,
Pemerintahan dan Penguasaan:
segala-gala itu didjadikan olehNja dan
bertudjuan kepadaNja.
17 Iapun mendahului segala-gala itu,
dan segala-gala itu mempunjai adanja
dalam Dia.
18 Iapun adalah kepala tubuh, jaitu
umatNja, Ia adalah pokok-pangkal. Ia
jang sulung dari antara orang mati,
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supaja dalam segala-galanja Ialah jang
pertama.
19 Allah telah menghendaki seluruh
kepenuhan hidup didalamNja,
20 dan dengan perantaraanNja
memperdamaikan dengan Dirinja,
segala-galanja jang ada dibumi dan
disurga, mengadakan perdamaian
dengan Darah salibNja.
21 Dan djuga kamu jang dahulu
terasing, malah bermusuh dalam
budimu, karena perbuatan-perbuatanmu
jang djahat,
22 sekarang telah diperdamaikan
olehNja dalam tubuhNja dari daging,
berkat matiNja, supaja Ia dapat
menghadapkan kamu kepada Allah
sebagai orang-orang kudus, jang tak
bertjela dan tak tergugat.
23 Hanja perlu dari pihak kamu, supaja
kamu bertekun, tetap teguh bersendi
pada iman, dan tidak mau dibelokkan
dari harapan Indjil jang telah kamu
dengar, dan jang sudah tersiar kepada
semua machluk dibawah langit, jang
pelajannja aku Paulus ini.
24 Kini aku bersukatjita dalam
sengsara jang sedang kuderita demi
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kepentingan-kepentingan kamu, dan
dapat melengkapi apa jang masih
kurang pada penderitaan Kristus
dalam dagingku, untuk kepentingankepentingan tubuhNja, jaitu seluruh
umatNja.
25 Aku telah mendjadi pedjabatNja
karena amanat Ilahi jang diberikan
kepadaku, guna mewudjudkan sabda
Allah dengan seluruh kepenuhannja
diantara kamu,
26 jaitu rahasia Allah, jang tersembunji
dari zaman ke zaman, turun temurun,
tetapi sekarang telah dinjatakan kepada
sekalian orang-kudusNja.
27 Allah telah berkenan menjatakan
kepada mereka, betapa kaja
kemuliaanNja diantara bangsabangsa penjembah dewa-dewa, jaitu
Kristus diantara kamu dan harapanmu
akan memperoleh kemuliaan itu.
28 Dialah jang kami maklumkan
dengan memperingatkan setiap
manusia, dan mengadjar setiap manusia
dalam segenap kebidjaksanaan, guna
membawa tiap-tiap manusia kepada
kesempurnaan dalam Kristus.

Kolose 1.29–2.6
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itu aku berusaha dengan
djerih-pajah; dan berdjuang dengan
tenaga Dia jang kuat bekerdja dalam
diriku.
1 Aku ingin kamu tahu betapa berat
perdjuanganku bagi kamu, lagi bagi
umat Laodisea dan banjak orang lainpun,
jang belum pernah melihat mukaku,
2 supaja semua tetap tabah hati,
bersatu-padu dalam tjinta-kasih, dan
akan sampai pada segala kekajaan
pengertian dan kepenuhan pengetahuan
sedjati akan rahasia Allah,
3 didalamnja segala harta
kebidjaksanaan dan pengetahuan
ada sebagai terpendam.
4 Itu kukatakan agar djangan kamu
diperdaja oleh seorangpun dengan
perkataan-perkataan jang muluk-muluk.
5 Karena biarpun menurut daging aku
djauh, namun dalam roh aku berada
ditengah-tengah kamu, dan dengan
gembira aku melihat ketertiban hidup
diantara kamu bersama-sama, serta
keteguhan imanmu dalam Kristus.
6 Tetapi sebagaimana kamu telah
menerima Kristus Jesus, Tuhanmu, maka

2
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hendaklah kamu tetap hidup didalamNja
djuga,
7 teguh berakar didalamNja, terbangun
diatasNja dan kuat dalam kepertjajaan
jang telah diadjarkan kepadamu, dan
hendaknja utjapan-utjapan sjukur tetap
meluap.
8 Waspadalah, agar djangan kamu
ditawan oleh seorangpun dengan apa
jang mereka sebut filsafat, tetapi
sebenarnja omong kosong, penuh
tipuan, berdasarkan dongengan
manusiawi turun-temurun, menurut
anasir-anasir djagat raja dan bukan
menurut Kristus.
9 Karena didalam Dia seluruh kepenuhan
Allah hidup setjara bertubuh, dan kamu
mempunjai kepenuhanmu didalam Dia.
10 Ia adalah kepala segala Pemerintahan
dan Penguasaan.
11 Didalam Dia pula kamu telah disunat
dengan suatu sunatan jang tidak
diadakan dengan tangan, melainkan
berwudjud penanggalan seluruh tubuh
kedagingan, jaitu dengan sunatan
Kristus.
12 Kamu telah dikuburkan bersama
denganNja dalam permandian dan
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telah dibangkitkan bersama denganNja,
berdasarkan kepertjajaanmu akan kuasa
Allah, jang telah membangkitkan Dia
dari antara orang mati.
13 Dan kamu jang dahulu dalam
keadaan mati, karena pelanggaranpelanggaranmu dan karena dagingmu
jang tak bersunat, kini kamu telah
dihidupkan olehNja bersama dengan
Dia, ketika Ia telah mengampuni segala
pelanggaran kita.
14 Ia telah menghapus surat utang
dengan seluruh tagihannja terhadap
kita, telah meniadakannja dengan
memakukannja pada salib.
15 Ia telah melutjuti segala
pemerintahan dan penguasaan
sendjatanja, dan mempertontonkan
mereka didepan umum dengan menjeret
mereka sebagai tawanan dalam pawai
kemenanganNja.
16 Djangan seorangpun mengadili
kamu tentang soal-soal makanan dan
minuman, perajaan hari-hari tertentu,
bulan muda dan sabat.
17 Segala itu adalah bajangan sadja
dari kenjataan-kenjataan jang akan
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datang, tetapi kenjataan-kenjataan
sendiri terdapat dalam Kristus.
18 Djangan pula membiarkan kamu
dirampasi hadiah kemenanganmu oleh
orang-orang jang merasa puas dengan
merendahkan diri dan beribadat kepada
Malaekat-malaekat, bersendikan apa
jang mereka sangka penglihatan, sambil
menjombongkan diri atas pemikiran
kosong serba kedagingan.
19 Mereka sudah tidak lagi berpaut
dengan Kristus, jaitu dengan kepala
dari mana seluruh tubuh mendapat
penghidupannja dan keteguhan
susunannja, melalui urat-urat dan
sendi-sendi, untuk bertumbuh dengan
kesuburan jang datang dari Allah.
20 Kalau kamu telah mati bersama
dengan Jesus terhadap anasir-anasir
djagat raja itu,
21 mengapa mau - seolah-olah masih
hidup dalam djagat itu - diberi perintah
lagi, seperti: djangan kaupegang,
djangan kauketjap, djangan kausentuh.
22 Semuanja itu mengenai barangbarang jang ditentukan untuk dipakai
lalu hantjur, dan ketentuan-ketentuan
serta kaidah-kaidah serba manusiawi.

Kolose 2.23–3.6
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itu, bersama dengan
tjara ibadat buatan mereka sendiri,
seperti dengan merendahkan diri
dan menjiksakan badannja, memang
agak mirip dengan kebidjaksanaan,
tetapi sebenarnja tidak ada faedahnja
sedikitpun, selain memuaskan daging.
1 Djadi kalau kamu telah turut
dibangkitkan bersama dengan
Kristus, maka tjarilah apa jang diatas,
ditempat Kristus duduk disebelah kanan
Allah;
2 tjita-tjitakanlah jang diatas,
djanganlah jang dibumi.
3 Sebab kamu telah mati dan sekarang
hidupmu ada tersembunji bersama
dengan Kristus dalam Allah.
4 Tetapi apabila Kristus, hidup kamu,
akan menampakkan diri, maka kamupun
akan ditampakkan bersama denganNja,
didalam kemuliaan.
5 Oleh sebab itu maka matikanlah apa
jang masih bersifat keduniaan dalam
anggota-anggota tubuhmu, seperti
pertjabulan, kemesuman, hawa napsu,
keinginan djahat, keserakahan jang
sama dengan pemudjaan berhala.
6 Segala itu menurunkan murka Allah.

3
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kala kamu memang berdjalan
begitu, pada waktu kamu masih hidup
dalam keadaan itu,
8 tetapi sekarang harus kamu buangkan
hal-hal itu, seperti kemarahan,
pemberangan, kebengisan, umpatan,
kata-kata kedji.
9 Djangan pula kamu berdusta satu
sama lain. Kamu telah menanggalkan
manusia jang lama dengan segala
tingkah-lakunja,
10 dan telah mengenakan manusia baru
jang berdjalan menudju pengertian
jang sedjati, sambil membaharui dirinja
menurut gambar Pentjiptanja.
11 Dalam keadaan jang baru itu tidak
ada lagi si Junani dan si Jahudi, si
bersunat dan si kulup, si biadab, si Skit,
si budak, si bebas, melainkan hanja
Kristus jang adalah segala-galanja dalam
segala-gala.
12 Maka hendaklah kamu sebagai kaum
pilihan Allah, sebagai orang-orang kudus
jang tertjinta, mengenakan segala sifat
belas-kasihan jang mesra, kemurahan
hati, kerendahan hati, kelembutan hati
dan kesabaran berpandjangan.
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pula kamu bersabar satu
sama lain, dan saling mengampuni kalau
terdapat gugatan antara kamu sendiri.
Tuhan telah mengampuni kamu, sebab
itu haruslah kamu berbuat jang sama.
14 Tetapi diatas semua itu pakaikanlah
tjinta-kasih jang merupakan pengikat
segala kesempurnaan.
15 Hendaklah damai Kristus menguasai
hatimu, sebab untuk itu pula kamu
terpanggil mendjadi anggota-anggota
satu tubuh. Tetap hidup dalam perasaan
sjukur dengan sepenuhnja.
16 Moga-moga sabda Allah hidup
diantara kamu sampai meluap, dan
kamu saling mengadjar dan menasehati
dengan segala kebidjaksanaan. Pudjilah
Allah penuh sjukur, dengan mazmurmazmur, madah-madah dan lagu-lagu
rohani.
17 Dan apa sadja jang kamu lakukan
dengan perkataan dan perbuatanperbuatan, lakukanlah itu dalam
nama Tuhan kita Jesus Kristus,
sambil mengutjap sjukur dengan
perantaraanNja kepada Allah-Bapa.
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isteri, hendaklah kamu patuh
kepada suamimu seperti patuh dalam
Tuhan.
19 Para suami, tjintailah isterimu dan
djangan gusar terhadap mereka.
20 Anak-anak, turutlah perintahperintah ibu-bapamu dalam segalagalanja, karena hal itu berkenan pada
Tuhan.
21 Para bapak djanganlah kamu
bersikeras terhadap anak-anakmu, agar
djangan mereka putus asa.
22 Para hamba, tunduklah kepada
madjikanmu dalam segala-galanja,
bukan sadja didepan mata orang untuk
mentjari kerelaan manusia, melainkan
dengan hati ichlas karena engkau
menjegani Tuhan.
23 Kerdjakanlah segala pekerdjaan
dengan rela hati, bagaikan bagi Tuhan
dan tidak sebagai kepada seorang
manusia,
24 dalam keinsjafan, bahwa Tuhan akan
memberi kamu bagian dalam warisanNja
sebagai balasan. Madjikan jang kamu
abdi, ialah Tuhan.

Kolose 3.25–4.6
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siapa tidak djudjur, dia tentu
akan mendapat balasan karenanja tanpa
pandang bulu.
1 Para madjikan, berilah para
hambamu jang mendjadi hak mereka
dan jang pantas. Insjafilah, bahwa
kamupun mempunjai tuanmu, jaitu
dalam surga.
2 Bertekunlah dalam berdoa, sambil
berdjaga dan mengutjap sjukur.
3 Doakan kami ini djuga, agar Allah
membukakan kami suatu pintu bagi
sabda Allah dan memberi suatu
kesempatan untuk memaklumkan
rahasia Kristus, hal mana mendjadi
sebabnja kami dibelenggu.
4 Jaitu supaja aku dalam
memaklumkannja dapat berbitjara
dengan seharusnja.
5 Hendaklah kamu bidjaksana dalam
pergaulan dengan orang-orang luaran.
Gunakanlah kesempatan.
6 Hendaklah pertjakapanmu selalu
ramah-tamah dan dibumbui sedikit
dengan garam, sehingga kamu tjakap
memberi tiap-tiap orang djawaban jang
djitu.
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hal-ichwal diriku segalanja
akan ditjeriterakan kepadamu oleh
Tichikus, saudara tertjinta, pembantuku
jang setia, rekan sekerdja dalam Tuhan.
8 Dia sengadja kukirim, supaja kamu
tahu perihal keadaanku dan menghibur
hatimu.
9 Bersama dengan dia kukirim
Onesimus, saudara setiawan dan
tertjinta, seorang dari antara kamu
sendiri. Mereka akan mentjeriterakan
segalanja jang terdjadi disini.
10 Salam dari Aristarchus, temanku
didalam pendjara. Lagi dari Markus,
kemanakan Barnabas itu. Mengenai dia
sudah kamu terima pesanan-pesanan.
Bila ia akan tiba, berilah dia sambutan
jang baik.
11 Salam dari Jesus jang disebut
Justus. Hanja mereka itu dari kalangan
orang-orang bersunat jang kini bekerdja
bersama dengan aku untuk keradjaan
Allah. Mereka menghibur aku amat
sangat.
12 Salam dari Epafras. Iapun dari
umat kamu sendiri, hamba Kristus
Jesus jang tak henti-henti berdjuang
dalam doa-doanja bagi kamu, supaja
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kamu tetap tegak dalam iman dan
sempurna, lagi bersemangat benar
dalam segala-galanja jang mengenai
kehendak Allah.
13 Aku dapat memberi kesaksian
akannja, bahwa ia banjak sekali
berdjerih-pajah untuk kepentingankepentingan kamu dan kepentingankepentingan semua saudara Laodisea
dan Hierapolis.
14 Salam dari Lukas, tabib tertjinta itu,
dan dari Demas.
15 Sampaikanlah salamku kepada
semua saudara di Laodisea dan kepada
Nimpas beserta umat didalam rumahnja.
16 Dan bila surat ini telah dibatjakan
pada kamu, uruslah supaja dibatjakan
di Laodisea djuga dan hendaklah kamu
akan membatja surat dari Laodisea itu.
17 Katakanlah kepada Archipus:
Perhatikanlah baik-baik tugas jang
kauterima dalam Kristus. Hendaklah
engkau melaksanakannja dengan
sempurna.
18 Salam ini kutulis, aku Paulus, dengan
tanganku sendiri. Djanganlah kamu lupa
akan belengguku. Rahmat sertamu.
Amin.

1 Tesalonika
1 Paulus,

Silfanus dan Timoteus
kepada umat jang ada dalam Allah
Bapa dan Tuhan kita Jesus Kristus di
Tesalonika: rahmat bagimu dan salam.
2 Kami terus menerus mengutjap sjukur
kepada Allah karena kamu sekalian,
sambil mengenangkan kamu dalam
doa-doa kami.
3 Dihadapan Allah Bapa kita kami
selalu ingat akan pengamalan
imanmu, kegiatan tjinta-kasihmu dan
ketekunanmu dalam pengharapan pada
Tuhan kita Jesus Kristus.
4 Karena kami tahu, saudara-saudara
jang ditjintai Allah, bahwa kamu adalah
orang-orangNja jang terpilih.
5 Sebab kami telah memaklumkan Indjil
kepadamu, bukan dengan perkataan
sadja, melainkan djuga dalam kekuatan,
dalam Roh Kudus dan dengan penuh
kejakinan. Kamu sendiri tahu bagaimana
kami telah bertindak diantara kamu
demi kepentingan-kepentingan kamu
sekalian.
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dari pihak kamu, kamu telah
mendjadi pengikut djedjak kami dan
pengikut djedjak Tuhan, sebagaimana
kamu ditengah-tengah bermatjammatjam kesengsaraan telah menjambut
sabda Allah dalam kegembiraan jang
datang dari Roh Kudus.
7 Dengan demikian kamu telah
mendjadi tjontoh bagi sekalian orang di
Achaja dan Masedonia.
8 Karena dari umat kamu sabda Allah
berkumandang bukan sadja sampai
di Masedonia dan Achaja, melainkan
imanmu kepada Allah sudah terkenal
dimana-mana, sehingga tak perlu kami
berbitjara lagi tentang hal tersebut.
9 Sebab mereka sendiri
mempertjakapkan hal-hal kami:
bagaimana kamu telah menjambut
kedatangan kami dan bagaimana
kamu telah berpaling dari dewa-dewa
kepada Allah untuk mengabdi kepada
Allah-Jang-Hidup dan Benar,
10 djuga bagaimana kamu menantikan
kedatangan Putera Allah dari surga
jang dibangkitkan Allah dari antara
orang-orang mati, jaitu Jesus jang
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meluputkan kita dari murka jang akan
datang.
1 Kamu sendiri tahu, saudarasaudara, bahwa kedatangan kami
padamu bukan sia-sia.
2 Walaupun kami sebelumnja
disengsarakan dan dihina di Pilipi seperti
kamu tahu, namun, dalam Tuhan,
ditengah pertentangan-pertentangan
jang hebat dengan tak segan-segan
kami menjebarkan IndjilNja.
3 Andjuran-andjuran kami kepadamu
bukan berdasarkan chajalan jang
kosong, atau tjita-tjita jang tidak murni,
ataupun bersifat kelitjikan.
4 Sebaliknja, sebagaimana kami
dipandang lajak oleh Allah untuk disertai
tugas pemakluman indjil, demikian kami
berbitjara bukan supaja berkenan pada
manusia melainkan pada Allah, jang
mengudji hati kami.
5 Sebab pembitjaraan kami tak
pernah bersifat budjukan jang mulukmuluk seperti kamu tahu, dan bukan
didorong oleh loba jang samar-samar,
sebagaimana Allah adalah saksiku.
6 Tidak pula kami mentjari
penghormatan dari pihak manusia,

2
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tidak dari kamu, ataupun dari orangorang lain.
7 Dan walaupun kami sebagai Rasul
Kristus berhak untuk bertindak setjara
berwenang, namun kami tetap berlaku
lembut hati diantara kamu, bagaikan ibu
jang menimang anak-anaknja.
8 Dan sebab demikian mesranja
tjinta kami kepadamu, maka kami
dengan penuh gembira, bukan sadja
menjampaikan Indjil Allah kepadamu,
melainkan djuga menjerahkan seluruh
diri kami bagimu, sebab kamu sudah
mendjadi umat kesajangan kami.
9 Tentu sadja kamu masih ingat,
bagaimana kami dengan susah pajah
bekerdja siang malam, agar dalam
mengadjarkan Indjil Allah djangan kami
mendjadi beban bagi siapapun dari
kamu.
10 Kamu dan djuga Allah adalah saksiku,
betapa penuh takwa, djudjur dan tak
bertjela sikap kami terhadap kamu,
orang-orang beriman sekalian.
11 Kamu tahu, bagaimana kami selalu
bagaikan bapak terhadap anak-anaknja,
menasehati kamu dan meneguhkan
hatimu, malah memohon demi Allah
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supaja kamu senantiasa berdjalan
sebagai patutnja dihadapan Allah, jang
telah memanggil kamu untuk masuk
kemuliaan keradjaanNja.
12 (2:11)
13 Maka sebab itu, dengan tak hentihentinja kami mengutjap sjukur kepada
Allah; sebab sabda Allah jang kamu
dengar dari kami, telah kamu sambut
bukan sebagai perkataan manusia,
melainkan sebagai sabda Allah jang
sebenarnja, dan sabda itu telah berhasil
djuga pada kamu, orang-orang beriman.
14 Sebab kamu telah mendjadi pengikut
umat-umat Allah jang ada dalam Kristus
Jesus di Judea. Kamu telah menderita
dari kaum sebangsamu jang sama
seperti mereka itu dari orang-orang
Jahudi,
15 jang telah membunuh Jesus dan para
nabi dan mengedjar kami djuga. Mereka
tak berkenan pada Allah dan memusuhi
semua orang,
16 sebab mereka merintangi kami
berbitjara kepada kaum penjembah
dewa-dewa untuk menjelamatkannja.
Demikian mereka terus-menerus
memenuhi dosa mereka dan karena itu
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murka Allah telah turun atas mereka
sepenuh-penuhnja.
17 Sesudah kami berpisah dari kamu,
saudara-saudara, untuk sementara
waktu dan dari pandangan mata sadja,
bukan dari hati, maka karena rindu hati
jang sangat besar, kami telah berusaha
mentjari suatu kesempatan untuk
melihat muka kamu kembali.
18 Kami telah berniat datang kepadamu,
aku Paulus, sudah satu dua kali, tetapi
setiap kali kami dirintangi oleh setan.
19 Karena siapakah harapan kami,
kesukaan dan mahkota kami jang akan
kami banggakan dihadapan Jesus Tuhan
kita pada kedatanganNja kelak, kalau
bukannja kamu.
20 Sungguh kamu adalah kebanggaan
dan kesukaan kami.
1 Sebab tak tertahan lagi, maka kami
rasa baik ditinggalkan sendirian di
Atena.
2 dan sudah kami kirim Timoteus,
saudara kita dan hamba Allah
dalam pemakluman Indjil, supaja ia
meneguhkan imanmu dan menabahkan
hatimu,
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supaja djangan seorangpun
tergojah hatinja ditengah-tengah
sengsara ini. Kami tahu, bahwa itulah
nasib jang ditentukan bagi kita.
4 Bukankah ketika kami berada
ditengah-tengah kamu telah kami
ramalkan, bahwa kita akan menemui
kesengsaraan? Dan sudah terdjadi
demikian sebagaimana kamu alami.
5 Oleh sebab tak tertahan hatiku
lagi, maka kuutus seorang supaja aku
mendapat kepastian tentang keadaan
imanmu, kalau-kalau sipenggoda telah
membudjuk kamu sehingga susah-pajah
kami sia-sia sadja.
6 Timoteus baru sadja kembali dari
kamu dan dibawanja berita-berita jang
baik tentang iman dan tjinta-kasihmu,
pun bahwa kenanganmu akan kami
tetap hidup dan kamu sangat rindu
melihat kami kembali, seperti kami ingin
melihat kamu.
7 Sebab itu, saudara-saudara, kami
benar-benar merasa terhibur oleh kamu
dalam segala kesukaran dan sengsara
kami, jaitu oleh karena semangat
imanmu itu.

1 Tesalonika 3.8–4.1
8 Kini
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kami hidup kembali, jaitu bila
kamu tetap teguh dalam Tuhan.
9 Bagaimana kami dengan setjukupnja
dapat mengutjap sjukur kepada Allah
karena kamu, atas segala sukatjita jang
menggembirakan hati kami dihadapan
Allah.
10 Siang malam kami berdoa supaja
kami mendapat suatu kesempatan
untuk melihat mukamu pula, dan untuk
melengkapi apa jang masih kurang pada
imanmu.
11 Mudah-mudahan Allah sendiri,
jaitu Bapa kita dan Tuhan kita Jesus
meluruskan djalan kami menudju kamu.
12 Moga-moga Tuhan memenuhi kamu
dengan tjinta-kasih selimpah-limpahnja
diantara kamu sendiri dan kepada semua
orang, seperti kamipun mentjintai kamu.
13 Hendaknja hati kamu diperkuat,
sehingga kamu akan berdiri penuh
kekudusan dan tanpa tjela dihadapan
Allah, bila Jesus Tuhan kita akan datang
diiringi oleh sekalian orangNja jang
kudus.
1 Achirnja, saudara-saudara, kami
mohon dan memperingatkan kamu,
dalam Tuhan kita Jesus, supaja kamu

4

1 Tesalonika 4.2–7
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makin lama makin sungguh berdjalan
menurut adjaran jang kamu terima dari
kami, bagaimana harus kamu berdjalan
dan hidup sesuai dengan kehendak
Allah.
2 Kamu tahu perintah-perintah mana
jang telah kami berikan kepadamu demi
Jesus Tuhan kita.
3 Kehendak Allah ialah, supaja kamu
hidup makin sutji dengan berpantang
dari segala djenis pertjabulan,
4 dan masing-masing diantara kamu
mempunjai isterinja sendiri dalam
kesutjian dan kehormatan,
5 tanpa diseret oleh hawa-nafsu
menurut kebiasaan kaum penjembah
dewa-dewa jang tidak mengenal Allah.
6 Djangan pula kamu telandjur
mentjari keuntungan diri sendiri dalam
perniagaan, sambil merugikan saudarasaudara; sebab Tuhan tetap ada dan
Iapun adalah pembalas dalam segala
hal itu, sebagaimana dahulu telah kami
njatakan dan saksikan kepadamu.
7 Karena kita bukan dipanggil Allah
untuk kemesuman, melainkan untuk
kesutjian.

1 Tesalonika 4.8–14
8 Maka
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siapa sadja jang mengabaikan
hal itu, dia bukan mengabaikan
manusia, melainkan Allah jang telah
menganugerahkan Roh KudusNja
kepadaMu.
9 Tentang tjinta-kasih tak perlu kami
menulis kepadamu, sebab Allah sendiri
telah mengadjarkan kepadamu.
10 Dan memang kamu sudah
melakukannja terhadap sekalian
saudara diseluruh Masedonia. Tetapi
kami memperingatkan kamu, saudarasaudara supaja kamu makin madju
lagi.
11 Dan demi kehormatan diri hendaklah
kamu hidup tenang sebagaimana dahulu
telah kami peringatkan.
12 Harus kamu berdjalan setjara
pantas didepan orang-orang luaran, dan
djangan kamu menggantungkan diri
pada siapapun djuga.
13 Kami tidak mau, saudara-saudara,
bahwa kamu kurang mengetahui nasib
mereka jang sudah meninggal dunia,
supaja djangan kamu berdukatjita
seperti orang lain jang tidak berharapan.
14 Karena kalau kita pertjaja, bahwa
Jesus telah mati dan bangkit pula, maka

1 Tesalonika 4.15–5.1
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kita pertjaja djuga, bahwa demikian
Allah akan mengantar kepadaNja semua
orang jang telah meninggal dalam Jesus,
bersama dengan Dia.
15 Inilah jang dapat kukatakan
menurut sabda Allah, jakni bahwa
kita jang masih hidup dan tertinggal
pada hari kedatangan Tuhan, tidak
akan mendahului mereka jang sudah
meninggal.
16 Tuhan sendiri akan turun dari
surga dengan alamatNja, dengan
seruan Malaekat agung dan bunji
sangkakala Allah, maka mereka jang
telah meninggal dalam Kristus akan
bangkit dahulu,
17 lalu kita jang dengan mereka
diatas awan-awan, menjongsong Tuhan
diangkasa. Demikian kita untuk selamalamanja akan tinggal bersama-sama
dengan Tuhan.
18 Hendaklah kamu saling menghibur
dengan perkataan itu.
1 Tentang masa dan ketikanja,
saudara-saudara, tidak perlu aku
menulis kepadamu.

5

1 Tesalonika 5.2–9
2 Kamu
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sendiri sudah mengetahui,
bahwa hari Tuhan akan tiba bagaikan
seorang pentjuri diwaktu malam.
3 Tengah orang mengutjapkan
perkataan "sedjahtera dan aman", maka
dengan mendadak mereka akan ditimpa
kebinasaan, bagaikan seorang ibu hamil
oleh sakit-bersalin. Mereka tidak luput.
4 Tetapi saudara-saudara, kamu tidak
hidup dalam gelap, sehingga didatangi
hari itu bagaikan oleh seorang pentjuri.
5 Kamu semua adalah putera tjahaja
dan putera siang, bukan milik malam
dan kegelapan.
6 Sebab itu djanganlah kita tidur seperti
orang-orang lain, melainkan selalu djaga
dan sadar.
7 Sebab jang tidur, tidur pada malam
dan jang pemabuk memabukkan diri
pada malam.
8 Tetapi kita jang adalah putera-putera
siang, hendaklah kita tetap hidup dalam
kesadaran dan bersendjata lengkap,
dengan kepertjajaan dan tjinta sebagai
badju-besi, dan pengharapan akan
keselamatan sebagai topi badja.
9 Karena kita tidak ditetapkan Allah
untuk kena murka, melainkan untuk

1 Tesalonika 5.10– 16
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diselamatkan oleh Tuhan kita Jesus
Kristus.
10 Ia telah mati bagi kita, supaja baik
waktu berdjaga maupun waktu tidur kita
tetap hidup bersama dengan Dia.
11 Maka hendaklah demikian kamu
saling menasehati dan saling
meneguhkan imanmu, sebagaimana
sudah kamu berbuat djuga.
12 Kami minta, saudara-saudara, supaja
kamu menghormati mereka jang dengan
susah pajah bekerdja bagimu dan
memimpin serta menasehati kamu
dalam Tuhan.
13 Hendaklah mereka itu kamu
djundjung tinggi dan tjintai setjara
istimewa oleh karena pekerdjaannja.
Hendaklah kamu selalu hidup dalam
damai satu sama lain.
14 Kami mengingatkan kamu, saudarasaudara, supaja kamu adjari orang-orang
jang tidak tertib hidupnja. Tabahkanlah
hati orang jang tawar hati, sokonglah
jang lemah. Berlakulah sabar terhadap
tiap-tiap orang.
15 Djagalah agar djangan seorangpun
membalas djahat dengan djahat.
16 Hendaklah kamu senantiasa gembira.

1 Tesalonika 5.17– 28
17 Berdoalah
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dengan tidak putus-

putusnja.
18 Hendaklah kamu bersjukur dalam
segala-galanja, karena itulah kehendak
Allah dalam Kristus Jesus.
19 Djanganlah kamu padamkan roh.
20 Djanganlah kamu abaikan kurnia
bernubuat.
21 Udjilah segala-galanja dan
berpeganglah pada jang baik.
22 Djauhilah segala matjam kedjahatan.
23 Moga-moga Allah pokok damai
menguduskan kamu sepenuh-penuhnja;
moga-moga seluruh rohmu, djiwa
dan tubuhmu terpelihara tak bertjela,
sampai hari kedatangan Tuhan kita Jesus
Kristus.
24 Dia jang telah memanggil kamu tetap
setia; Iapun akan menjelenggarakannja.
25 Saudara-saudara, doakanlah kami.
26 Sampaikanlah salam kami kepada
sekalian saudara dalam kutjup sutji.
27 Aku mohon demi Tuhan, supaja surat
ini dibatjakan kepada sekalian saudara.
28 Moga-moga rahmat Tuhan kita Jesus
Kristus tetap menjertai kamu.

2 Tesalonika
1 Paulus,

Silfanus dan Timoteus
kepada umat dalam Allah-Bapa dan
Tuhan kita Jesus Kristus, jang ada di
Tesalonika:
2 rahmat dan damai bagimu dari
Allah-Bapa dan Tuhan kita Jesus Kristus.
3 Sudah seharusnja, saudara-saudara,
kami senantiasa mengutjap sjukur
kepada Allah karena kamu. Patutlah
demikian sebab imanmu bertumbuh
kuat dan tjinta-kasih kepada sesamamu
makin melimpah dalam kamu sekalian
masing-masing.
4 Kami sendiri membanggakan kamu
didepan segala umat, karena ketekunan
dan semangatmu, dalam segala
pengedjaran dan tindasan-tindasan jang
kamu derita.
5 Hal itu adalah bukti, bahwa dalam
pengadilan Allah jang adil kelak, kamu
dipandang lajak untuk masuk Keradjaan
Allah, sebagaimana sekarang kamu
harus menderita untuknja.

1

2 Tesalonika 1.6–11
6 Memang
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termasuk keadilan Allah,
bahwa mereka jang menjiksakan kamu
akan dibalas dengan siksa pula,
7 dan kamu jang disiksa akan dibalas
dengan kelegaan hati bersama dengan
kami, bila Tuhan kita akan menampakkan
Diri, datang dari surga dengan para
Malaekat kekuasaanNja,
8 dan dengan api jang bernjala-njala,
untuk mendjatuhkan hukumanNja atas
semua orang jang tidak mengenal Allah,
dan tidak menaklukkan diri kepada indjil
Tuhan kita Jesus Kristus.
9 Mereka akan disiksakan dengan
kebinasaan abadi, djauh dari wadjah
Tuhan dan dari kemuliaan kekuasaanNja,
10 jaitu pada hari Ia akan tiba untuk
dimuliakan ditengah-tengah orangorangNja jang kudus dan dikagumi
diantara semua orang beriman,
sebagaimana kesaksian kami telah
menemui kepertjajaan pada kamu.
Demikianlah kenjataannja pada hari itu
kelak.
11 Oleh karena itu kami selalu berdoa
bagi kamu, supaja Allah kita makin
melajakkan kamu untuk panggilanmu,
dan dengan kekuatanNja membawa

2 Tesalonika 1.12–2.4

3

segala tjita-tjita kamu jang baik dan
tiap-tiap pengamalan imanmu kepada
kesempurnaan.
12 Dengan demikian nama Jesus Tuhan
kita akan dimuliakan dalam kamu dan
kamu dalam Dia, oleh rahmat Allah dan
Tuhan kita Jesus Kristus.
1 Mengenai kedatangan Tuhan kita
Jesus Kristus dan berkumpulnja
kita dengan Dia, kami mohon,
saudara-saudara,
2 djangan kamu begitu lekas hilang akal
dan tergojah oleh suatu pernjataan roh,
suatu utjapan atau surat, jang dikatakan
orang datang dari kami, bahwa hari
Tuhan sudah diambang pintu.
3 Djangan kamu ditipu oleh seorangpun
atas tjara manapun djuga. Bukankah
sebelum tiba, dahulu murtad itu harus
djadi, dan si durhaka itu menampakkan
diri:
4 putera kebinasaan, penentang itu,
jang akan meninggikan diri diatas segala
jang dinamakan tuhan atau disebut
kudus, malah akan mendudukkan diri
didalam Rahmat-Allah dan berlagak
seolah-olah ia Allah?

2

2 Tesalonika 2.5–10
5 Tiadakah
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kamu ingat, bahwa hal itu
telah kerap kali kunjatakan kepadamu,
semasa aku masih diantara kamu?
6 Dan kamu tahu apa jang kini masih
menahan dia. Baru kemudian ia
menampakkan diri pada suatu ketika
tertentu.
7 Misteri kedjahatan sudah
mendjalankan pekerdjaannja, tetapi
jang menahan dia harus dilenjapkan
dahulu.
8 Setelah ini terdjadi si durhaka akan
tampak, tetapi ia akan dimusnahkan
oleh Jesus dengan embusan nafas
mulutNja dan menghilangkan dia dengan
kemuliaan kedatanganNja.
9 Penampakkan itu akan dilakukan
dengan kekuatan setan dan diiringkan
dengan matjam-matjam keadjaiban,
tanda-tanda dan tipuan-tipuan jang
gandjil.
10 Lagi pula dengan muslihat-muslihat
djahat, jang teruntuk bagi mereka
jang menudju kebinasaan, sebab
mereka menutup hatinja terhadap
tjinta kebenaran, jang sanggup
menjelamatkan mereka.

2 Tesalonika 2.11– 16
11 Sebab
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itu Allah mendatangkan
atas mereka suatu roh kesesatan,
sehingga mereka pertjaja akan segala
pembohongan,
12 supaja semua orang jang menolak
kebenaran dan memilih jang djahat akan
dihukum.
13 Tetapi, saudara-saudara jang
ditjintai Allah, haruslah kami mengutjap
sjukur kepada Allah karena kamu,
sebab dari semula Allah telah memilih
kamu, supaja kamu diselamatkan oleh
pengudusan dari Roh dan kepertjajaan
akan kebenaran.
14 Untuk itu pula kamu telah dipanggil
olehNja dengan djalan pemakluman
Indjil jang kami sampaikan, supaja kamu
akan memperoleh kemuliaan Tuhan Kita
Jesus Kristus.
15 Sebab itu, saudara-saudara,
berdirilah tegak dan berpeganglah teguh
pada adjaran warisan, jang telah kamu
terima dari kami dengan lisan maupun
dengan tulisan.
16 Moga-moga Tuhan kita Jesus Kristus
sendiri dan Allah Bapa kita, jang telah
membuktikan tjintaNja kepada kita, dan
telah memberikan kita hiburan abadi

2 Tesalonika 2.17–3.6
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dan harapan jang baik oleh karena
kemurahanNja.
17 Moga-moga Ia memberanikan
kamu dan memperkuat hatimu
untuk melakukan segala kebadjikan
dengan perkataan-perkataan dan
perbuatan-perbuatan.
1 Achirnja saudara-saudara,
doakanlah kami supaja sabda Allah
berdjalan terus setjara mulia seperti
pada kamu,
2 dan kami luput dari tangan kaum
perintang dan pendjahat. Memang bukan
semua orang sanggup pertjaja.
3 Tetapi Tuhan tetap setia. Ia akan
memperkuat hatimu dan melindungi
kamu terhadap si djahat.
4 Tentang kamu kami jakin, bahwa
kamu sudah melakukan dan terus
melakukan segalanja, jang telah kami
perintahkan kepadamu.
5 Moga-moga Tuhan mengarahkan
hatimu menudju tjinta kepada Allah dan
kesabaran dalam menanti Kristus.
6 Saudara-saudara, atas nama Tuhan
kita Jesus Kristus kami tetapkan, kamu
harus mendjauhi tiap-tiap saudara jang
tidak tertib hidupnja, dan tidak berlaku

3

2 Tesalonika 3.7–12
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menurut adjaran jang telah mereka
terima dari kami.
7 Kamu tahu, bagaimana kamu harus
mengikuti djedjak kami, dan bahwa
hidup kami diantara kamu bukan
taktertib.
8 Tak pernah kami menerima redjeki
dengan pertjuma dari siapapun djuga,
melainkan kami bekerdja dengan tangan
kami dengan djerih pajah siang malam,
agar djangan kami mendjadi beban bagi
seorangpun dari kamu.
9 Bukannja seolah-olah kami tidak
berhak, tetapi kami mau memberi
tjontoh, supaja kamu meneladaninja.
10 Sebagaimana tatkala kami
ada ditengah-tengah kamu, kami
memberikan kamu patokan: Barang
siapa tidak bekerdja, djangan dia makan.
11 Kami telah dengar bahwa ada
diantara kamu orang-orang jang tidak
tertib hidupnja, jang sama sekali tidak
bekerdja, jang sibuk dengan hal-hal jang
tidak berguna.
12 Orang-orang sematjam itu kami
perintahkan dan nasehati dalam Tuhan,
supaja mereka bekerdja dengan tenang

2 Tesalonika 3.13– 18
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dan makan redjeki perolehan mereka
sendiri.
13 Dan kamu saudara-saudara sekalian,
djanganlah kamu djemu-djemu berbuat
baik.
14 Dan kalau seseorang tidak mentaati
perintah jang diberikan dalam surat ini,
maka tjamkanlah dia dan djanganlah
kamu bergaul dengan dia, supaja ia
merasa malu.
15 Tetapi djanganlah kamu
memperlakukan dia sebagai musuh,
melainkan nasehatilah dia sebagai
saudara.
16 Moga-moga Tuhan, pokok segala
damai memberi kamu damai selalu dan
dalam segala-galanja. Hendaknja Tuhan
tetap menjertai kamu.
17 Salam ini, aku Paulus menulisnja
dengan tanganku sendiri. Itulah tanda
keresmian tiap-tiap surat.
18 Moga-moga rahmat Tuhan kita Jesus
Kristus tetap menjertai kamu.

1 Timotius
1 Paulus,

rasul Kristus Jesus atas
kehendak Allah penjelamat kita, dan
Kristus Jesus harapan kita:
2 kepada Timoteus, anakku jang tulen
dalam iman: rahmat, kerahiman dan
damai bagimu dari Allah-Bapa dan dari
Kristus Jesus, Tuhan kita.
3 Ketika aku berangkat ke Masedonia,
telah kupesankan kepadamu, supaja
engkau tinggal di Efesus, guna
mentjegah orang-orang tertentu
mengandjurkan adjaran-adjaran jang
sesat.
4 Mereka djangan sibuk dengan
dongengan-dongengan dan silsilahsilsilah jang tak habis-habis. Hal itu
hanja membangkitkan pertengkaran dan
tidak menguntungkan bagi pelaksanaan
rentjana Allah, berdasarkan iman.
5 Tudjuan hukum itu adalah tjinta-kasih,
jang berpokok dalam hati murni,
hati-nurani jang djudjur dan iman jang
tak pura-pura.

1

1 Timotius 1.6–11
6 Tetapi

2

orang-orang tertentu itu
telah menjimpang dari tudjuan itu
dan berbelok kepada tuturan-tuturan
kosong.
7 Mereka berlagak sebagai pengadjar
hukum, tetapi sendiri tidak paham
akan apa jang mereka tuturkan dan
tandaskan dengan pasti.
8 Kita semua tahu, bahwa hukum itu
baik adanja, asalkan digunakan menurut
maksudnja jang benar,
9 dalam keinsjafan bahwa hukum itu
tidak diadakan bagi orang-orang benar,
melainkan bagi kaum pemberontak
dan durhaka, bagi kaum tak-berTuhan
dan pendosa, bagi kaum takkudus dan
orang-orang duniawi, bagi orang-orang
jang kedji terhadap orang-tuanja dan
pembunuh-pembunuh,
10 bagi kaum pentjabul, penjemburit,
pentjulik manusia, pendusta dan
penjumpah dusta, pendek kata,
terhadap tiap-tiap perbuatan jang
berlawanan dengan adjaran sehat,
11 jang didasarkan pada Indjil mulia
Allah jang Mahabahagia, dan jang
dipertjajakan kepada aku.

1 Timotius 1.12–16
12 Aku

3

bersjukur kepada Dia, jang telah
memberi segala kekuatan kepadaku,
jaitu Kristus Jesus Tuhan kita, jang telah
menganggap aku tjukup setia untuk
diserahi tugas pelajanan itu,
13 aku ini, jang dahulunja seorang
penghodjat, penganiaja, pengganas,
tetapi telah dirahimi, sebab aku
bertindak dengan tak sadar dan sepi dari
iman.
14 Dan rahmat Tuhan kita telah sampai
meluap padaku, bersama dengan iman
dan tjinta-kasih jang ada dalam Kristus
Jesus.
15 Benarlah sabda ini dan patut
dipertjajai dengan sepenuhnja, jakni:
Kristus Jesus telah datang kedunia
ini untuk menjelamatkan orang-orang
berdosa, dan diantara mereka aku ini
jang pertama.
16 Dan djustru untuk maksud ini aku
dirahimi, jakni supaja pertama-pertama
pada akulah Jesus Kristus menundjukkan
kesabaranNja jang berkepandjangan,
dan demikian aku mendjadi tjontoh bagi
semua orang, jang kemudian hendak
pertjaja akanNja guna memperoleh
hidup abadi.

1 Timotius 1.17–2.3
17 Bagi

4

Radja sekalian zaman, Allah
kekal jang tak-kelihatan dan jang esa,
hormat dan kemuliaan sepandjang
segala abad. Amin.
18 Pesanan itu kuberikan kepadamu,
ja anakku Timoteus dengan mengingat
pernjataan kenabian mengenai dirimu
dahulu kala, supaja dalam keinsjafan
akannja engkau tetap sungguh-sungguh
berdjuang dalam perang jang luhur,
19 bersendjatakan iman dan hati-nurani
jang djudjur. Ada orang-orang tertentu
jang telah membuang hal-hal itu
sehingga terkandas imannja,
20 diantaranja Himenaios dan
Aleksander, jang telah kuserahkan
kepada setan, supaja mereka djangan
menghodjat lagi.
1 Pertama-tama aku memperingatkan
supaja diutjapkan permintaan,
permohonan dan doa sjukur bagi
sekalian orang.
2 Djuga bagi para pemerintah dan
penguasa, agar dapatlah kita hidup
aman dan sentosa, dalam segala
kesalehan dan kepatuhan.
3 Hal itu luhur sekali dan berkenan pada
Allah penjelamat kita,

2

1 Timotius 2.4–10
4 jang

5

mau semua manusia
diselamatkan dan sampai kepada
pengertian akan kebenaran.
5 Karena Allah adalah esa, dan esa pula
pengantara antara Allah dan manusia,
Kristus Jesus sebagai manusia,
6 jang telah menjerahkan Dirinja untuk
menebus seluruh bangsa manusia.
Kesaksian akan hal itu telah diberikan
pada waktu jang djitu,
7 dan aku ini telah ditetapkan mendjadi
pemaklum dan rasulnja. Aku berkata
benar dan tidak berdusta, aku ini telah
mendjadi pengadjar bagi bangsa-bangsa
penjembah dewa-dewa, dalam hal iman
dan kebenaran.
8 Aku mau kaum laki-laki dimana-mana
bersembahjang dengan tangan keatas,
bertjita-tjita murni, dan sutji dari segala
kemarahan dan pertengkaran.
9 Demikianpun kaum wanita. Mereka
harus berpakaian tertib, berdandan
sopan dan bersahadja, djangan dengan
rambut berpilin, dengan hiasan mas
dan permata, ataupun berpakaian
mewah-mewah.
10 Mereka harus menghiasi diri dengan
perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana

1 Timotius 2.11–3.3
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pantas bagi wanita jang mau hidup
saleh.
11 Sewaktu diberikan peladjaran wanita
harus berdiamkan diri dengan segala
ketaklukan.
12 Aku tidak mengidzinkan wanita
mengadjar atau menguasai kaum
laki-laki. Mereka harus diam sadja.
13 Karena jang terdahulu ditjiptakan,
ialah Adam, kemudian barulah Eva.
14 Dan bukan Adam jang teperdaja,
melainkan wanita.
15 Tetapi ia diselamatkan dengan
melahirkan anak-anak, asal ia bertekun
dalam iman, tjinta-kasih, kesutjian dan
kesopanan.
1 Patut dipertjajai perkataan ini: djika
seseorang menghendaki djabatan
pemimpin, memang hal luhur jang
diinginkannja.
2 Sebab itu seorang pemimpin harus
takbertjela, kawin satu kali sadja,
bersifat tenang, bidjaksana, tertib
tingkah-lakunja, rela mendjamu orang,
pandai mengadjar;
3 djangan peminum dan pemberang,
melainkan lembut hati, tidak suka
bertengkar dan tidak serakah.
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harus tahu mengurus rumah
tangganja dan mendidik anak-anaknja
dengan sepatutnja, sehingga mereka
takluk benar.
5 Karena djika seorang tidak tahu
mengurus rumah-tangganja, bagaimana
ia sanggup menjelenggarakan umat
Allah?
6 Djangan pula ia seorang jang barubaru bertobat, kalau-kalau dikabuti
budinja oleh keangkuhan hati dan ia
kena hukuman setan.
7 Perlu pula ia mempunjai nama
baik pada orang-orang luaran, supaja
djangan ia nanti diumpat-umpat dan
kena djeratan setan.
8 Demikian pula haruslah para diakon
berwatak sungguh-sungguh, djangan
lidah-bertjabang, djangan peminum,
djangan gila uang.
9 Mereka harus berpegang pada rahasia
iman dengan hati-nurani murni.
10 Mereka harus diudji dahulu dan kalau
njata mereka takbertjela, mereka boleh
diangkat memegang djabatan itu.
11 Demikianpun jang wanita harus
bersifat sungguh, djangan pengumpat,

1 Timotius 3.12–16

8

harus tahu menguasai diri dan dapat
dipertjajai dalam segala-galanja.
12 Haruslah seorang diakon kawin hanja
satu kali sadja dan pandai mengurus
anak-anaknja dan seluruh rumah
tangganja.
13 Siapa memenuhi tugas diakonnja
dengan baik, beroleh kedudukan jang
tinggi dan akan mempunjai segala
keberanian untuk menjiarkan iman akan
Kristus Jesus.
14 Segalanja itu kutulis kepadamu,
meskipun aku berharap tak lama lagi
aku datang padamu.
15 Jaitu, supaja, kalau aku kelambatan,
engkau tahu bagaimana patutlah
bertingkah-laku dalam rumah Allah,
ialah Geredja Allah jang hidup, dan tiang
dasar adjaran jang benar.
16 Dan memang rahasia agama
kita agung; Ia ditampakkan dalam
daging, dibenarkan dalam Roh; Ia
telah menampakkan Diri kepada para
Malaekat Ia telah dimaklumkan kepada
sekalian bangsa, Ia telah mendapat
kepertjajaan didunia, dan telah diangkat
kedalam kemuliaan.

1 Timotius 4.1–6
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Roh telah menjatakan
dengan tegas, bahwa dizaman
terachir sedjumlah orang akan murtad
dari iman dan mendjadi penganut
roh-roh penipu, dan adjaran-adjaran
jang berasal dari setan.
2 Mereka disesatkan oleh kemunafikan
orang-orang pembohong jang hatinuraninja bertjap selar.
3 Mereka melarang orang menikah dan
makan djenis-djenis makanan tertentu,
jang ditjiptakan oleh Allah, supaja
dimakan dengan mengutjap sjukur oleh
orang beriman jang paham akan adjaran
jang benar.
4 Karena apa sadja jang ditjiptakan
Allah adalah baik, dan tak suatupun
djenis makanan dapat dikatakan nadjis,
kalau dimakan dengan mengutjap
sjukur,
5 sebab memang dikuduskan oleh sabda
Allah dan doa-doa.
6 Kalau asas-asas itu tetap kauadjukan
kepada para saudara, maka engkau
mendjadi pedjabat Kristus Jesus jang
baik, karena dihidupi dengan sabdasabda iman dan adjaran benar, jang
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memang selalu sudah kauanut dengan
setia.
7 Tolaklah segala tjerita fana, jang
bersifat dongengan-dongengan dari
perempuan-perempuan tua, dan
berlatihlah melakukan jang saleh benar.
8 Latihan djasmani sedikit sadja
faedahnja, tetapi kesalehan itu
berfaedah benar untuk segala-galanja,
sebab diberi djandji untuk kehidupan
sekarang dan jang akan datang.
9 Perkataan itu pantas dipertjajai dan
diterima dengan sepenuhnja.
10 Karena itulah tudjuan segala
djerih-pajah dan perdjuangan kita.
Sebab kita menaruh harapan kita pada
Allah-Jang-Hidup, penjelamat seluruh
bangsa manusia dan chususnja bagi
orang-orang beriman.
11 Maka itulah jang harus
kauperingatkan dan kauadjarkan.
12 Djangan seorangpun memandang
rendah akan usiamu jang muda tetapi
hendaklah engkau mendjadi tjontoh
bagi semua orang beriman, dalam
segala perkataan dan perbuatan dalam
tjinta-kasih, dalam iman dan dalam
kesutjian.

1 Timotius 4.13–5.3
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menunggu kedatanganku
hendaklah engkau asjik membatjakan,
memberi nasehat-nasehat dan
mengadjar.
14 Djanganlah kaulalaikan kurnia Roh
jang hidup dalam dirimu dan jang
diberikan kepadamu berdasarkan
pernjataan kenabian itu, diiringkan
penumpangan tangan oleh para orang
tua-tua.
15 Perhatikanlah segalanja itu,
sungguh-sungguh dan tjurahkan
seluruh tenagamu untuk itu, sehingga
kemadjuanmu tampak kepada semua
orang.
16 Awasilah baik-baik dirimu sendiri
dan pengadjaranmu. Dengan berbuat
demikian engkau menjelamatkan dirimu
sendiri dan sekalian para pendengarmu.
1 Orang-orang agak tua djangan
kauhardik, melainkan nasehatilah
mereka sebagai bapak, laki-laki muda
sebagai saudara,
2 wanita tua sebagai ibu dan wanitawanita muda sebagai saudari dalam
segala kesutjian.
3 Djanda-djanda hendaklah kauhormati,
kalau mereka betul djanda.
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kalau seorang djanda beranaktjutju, maka pertama-tama mereka
ini harus tahu melakukan kesalehan
terhadap kaum keluarganja, dan
membalas guna bagi ibu-bapa dan
nenek-neneknja. Hal itu memang
berkenan pada Allah.
5 Tetapi siapa betul-betul djanda dan
ketinggalan seorang diri, dia harus
berharap pada Allah dan bertekun dalam
berdoa dan memohon siang-malam.
6 Sebaliknja jang suka berfoja-foja, dia
hidup sebagai sudah mati.
7 Itu djuga haruslah kauperingatkan,
supaja mereka akan hidup tak bertjela.
8 Tetapi siapa tidak memelihara baikbaik orang-orang sekeluarga, apalagi
orang-orang seisi rumah, dia sudah
memungkiri imannja, dan ia lebih djahat
dari pada orang-orang takberiman.
9 Jang hendak didaftarkan sebagai
djanda, harus berumur sekurangkurangnja enampuluh tahun, kawin
hanja satu kali sadja
10 dan harum namanja dalam
melakukan kebadjikan, seperti
mengasuh anak-anak, mendjamu orang,
membasuh kaki para orang kudus,

1 Timotius 5.11–16
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menolong orang jang dalam kesusahan,
serta melakukan segala amalan lainnja.
11 Djanda-djanda muda harus
kautampik. Sebab bila kemudian timbul
napsu berlawanan dengan pengabdian
kepada Kristus, mereka mau kawin.
12 Dengan itu mereka dibebani suatu
hukuman, sebab telah mengingkari
kesetiaannja jang terdahulu.
13 Selain itu mereka akan malasmalas sadja dan suka bertandang
dari rumah kerumah. Dan mereka
bukan malas-malas sadja, melainkan
mendjadi pembual, suka mentjampuri
perkara-perkara orang lain, sambil
menuturkan jang bukan-bukan.
14 Sebab itu aku mau djanda-djanda
muda itu kawin, beranak, mengurus
rumah-tangga dan djangan sampai
memberi kesempatan kepada pihak
penentang untuk mengumpat.
15 Ada beberapa jang sudah berbelok
mengikuti setan.
16 Djikalau pada seorang wanita
beriman ada djanda-djanda dalam
keluarganja, maka hendaklah ia
membelandjai mereka dan djangan
umat dibebani, supaja umat sanggup
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memelihara mereka jang betul-betul
djanda.
17 Para orang tua-tua jang
menjelenggarakan tugasnja baikbaik harus dipandang lajak untuk
diberi penghormatan ganda, lebih-lebih
mereka jang berdjerih pajah dalam
memaklumkan Indjil dan memberi
peladjaran.
18 Karena Kitab Kudus bersabda: Lembu
jang sedang menarik djangan kausimpai
mulutnja. Dan ini lagi: Si pekerdja
pantas diberi upahnja.
19 Tuduhan terhadap salah seorang
orang-tua-tua djangan kau terima,
ketjuali, kalau ada dua atau tiga saksi.
20 Siapa bersalah hendaklah kauadjari
didepan semua, supaja jang lainpun
takut.
21 Aku memperingatkan engkau,
dihadapan Allah dan dihadapan Kristus,
beserta para Malaekat pilihan, supaja
engkau mengikuti petundjuk-petundjuk
itu tanpa prasangka dan tanpa memihak.
22 Djanganlah tergopoh-gopoh engkau
menumpangkan tangan atas siapapun
djuga, dan djangan kauambil bagian

1 Timotius 5.23–6.2
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dalam dosa-dosa orang lain. Djagalah
dirimu supaja tetap sutji-murni.
23 Djangan engkau selalu minum air
sadja; minumlah sedikit anggur djuga
sebagai obat perut, mengingat engkau
banjak sakit-sakit.
24 Ada orang jang dosanja demikian
kentara sehingga dia mendahului mereka
menghadap pengadilan, ada lain pula
jang dosanja menjusul.
25 Demikian pula perbuatan-perbuatan
baik; ada jang njata terang, lain
tidak, tetapi diapun tak mungkin tetap
tersembunji.
1 Siapa hidup dibawah kuk
perbudakan, harus memandang
madjikannja sebagai lajak diberi segala
hormat, agar nama Allah dan adjaran
djangan dihodjat.
2 Tetapi siapa bermadjikan seorang
beriman, dia djangan kurang hormat
kepadanja sebab dia saudara. Sebaliknja
hendaklah ia semakin radjin bekerdja
baginja, djustru sebab ia seorang
beriman dan saudara tertjinta, jang
banjak beramal djuga. Itulah djuga jang
harus kauadjarkan dan nasehatkan.
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seorang mengadjarkan adjaranadjaran sesat, dan tidak berpegang pada
adjaran sehat dari Tuhan kita Jesus
Kristus, serta pada asas-asas kesalehan
sedjati,
4 sudah keruhlah otaknja oleh
keangkuhan hati. Dia tidak
berpengertian, dan gila bersoalsoal sadja dan bertengkar mulut. Hal itu
hanja menghasilkan dengki, perkelahian,
umpatan, ketjurigaan,
5 dan pertjektjokan terus-menerus
antara orang jang rusak budinja,
kehilangan segala perasaan akan
kebenaran, dan memandang kesalehan
itu sebagai suatu sumber keuntungan.
6 Memang kesalehan adalah satu
sumber keuntungan jang limpah,
tetapi hanja bagi mereka jang tahu
mentjukupkan diri.
7 Sebab tak satupun benda kita bawa
serta ketika masuk dunia, dan tak
satupun pula akan kita bawa keluarnja.
8 Kalau kita punjai makanan dan
pakaian, maka hendaklah kita
mentjukupkan diri dengan itu.
9 Siapa mau mendjadi kaja, akan
terperosok kedalam penggodaan dan
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perangkap, dan dalam matjam-matjam
napsu tolol, jang mendatangkan tjelaka
dan mentjemplungkan orang kedalam
kerobohan dan kebinasaan.
10 Karena loba uang merupakan suatu
akar segala kedjahatan, dan karenanja
beberapa orang telah tersesat dari iman
dan menjiksakan diri dengan banjak
penderitaan.
11 Tetapi engkau, petugas jang terpilih
oleh Allah, djauhilah segalanja itu.
Kedjarlah kebenaran, kesalehan,
keimanan, tjinta-kasih, kesabaran dan
kelembutan hati.
12 Berlombalah dalam perlombaan iman
jang luhur, merebutlah supaja mentjapai
kehidupan abadi. Itu telah mendjadi
panggilanmu dan untuk itu pula telah
kuikrarkan pengakuanmu jang indah
dihadapan banjak saksi.
13 Maka dihadapan Allah jang
menghidupkan segala jang ada, dan
dihadapan Kristus Jesus, jang telah
mengikrarkan pengakuanNja jang
indah didepan Ponsius Pilatus, aku
memperingatkan engkau dengan
sungguh-sungguh,

1 Timotius 6.14–19
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engkau tetap memenuhi
segala perintah dengan tak bernoda dan
tak bertjela, sampai penampakan Tuhan
kita Jesus Kristus,
15 jang akan ditampakkan pada waktu
jang djitu, oleh Jang Mahabahagia dan
Penguasa esa. Radja diatas segala radja
dan Tuhan atas segala tuan,
16 Satu-satunja jang tak mungkin mati,
Jang mendiami tjahaja jang tak dapat
dihampiri, Jang tak pernah dilihat dan
tak mungkin dilihat manusia siapapun
sadja, bagiNja hormat dan kekuasaan
untuk selama-lamanja. Amin.
17 Peringatkanlah dengan sungguh
orang-orang jang kaja didunia ini,
supaja mereka djangan angkuh hati
dan menaruh harapannja pada hartabenda jang tak tetap, melainkan pada
Allah, jang memberi kita segala harta
selimpah-limpahnja.
18 Mereka harus beramal, memperkaja
diri dengan perbuatan-perbuatan baik,
dengan murah hati memberi orang
bagian dalam harta bendanja.
19 Dengan demikian mereka
mengumpulkan bagi dirinja suatu
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modal jang tahan untuk kemudian hari,
guna memperoleh kehidupan sedjati.
20 Ja, Timoteus, peliharalah
sebaik-baiknja petaruh jang telah
dipertjajakan kepadamu. Djauhilah
segala pembitjaraan jang tak kudus
dan takberisi, pun segala perbantahan
dari pihak suatu "pengetahuan", jang
sebenarnja pengetahuan semu sadja.
21 Sebagian penganutnja sudah tersesat
dari iman. Moga-moga rahmat Allah
tetap menjertai engkau.

2 Timotius
1 Paulus,

rasul Kristus Jesus atas
kehendak Allah, menurut djandji
kehidupan jang ada dalam Kristus Jesus,
2 kepada Timoteus, anak tertjinta:
rahmat, kerahiman dan damai bagimu
dari Allah-Bapa dan Kristus Tuhan kita.
3 Aku mengutjap sjukur kepada Allah,
kepadaNja aku mengabdi dengan hatinurani murni, seperti nenek-mojangku
turun-temurun, dan dalam pada itu aku
tak putus-putus mengenangkan engkau
dalam doa-doaku siang-malam.
4 Dan sebab aku ingat-ingat akan
airmatamu, maka rindu aku bertemu
dengan engkau, agar dapatlah aku
gembira benar.
5 Terkenang pula aku akan imanmu
jang tak pura-pura, seperti dahulu hidup
dalam nenekmu Lois, dan ibumu Enike,
dan aku tahu hidup didalam hatimu
djuga.
6 Oleh sebab itu aku memperingatkan
engkau: kobarkanlah pula kurnia-
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kurnia jang ada didalam dirimu oleh
penumpangan tanganku.
7 Sebab bukannja roh ketakutan
jang kita terima dari Allah, melainkan
roh kekuatan hati, tjinta-kasih dan
penguasaan diri.
8 Sebab itu djanganlah engkau
takut-takut memberi kesaksian akan
Tuhan, maupun merasa malu akan aku,
hambaNja jang terbelenggu ini. Dengan
kekuatan Allah tanggunglah bagianmu
dalam sengsara jang harus diderita
karena Indjil.
9 Karena Allah telah menjelamatkan
kita dan telah memanggil kita dengan
panggilan kudus: bukan dengan menilik
perbuatan-perbuatan kita, melainkan
menurut rentjanaNja sendiri dan oleh
rahmatNja, jang dianugerahkanNja
kepada kita sebelum segala kurun
zaman, dalam Kristus Jesus;
10 dan sekarang sudah dinjatakanNja
dengan menampakkan Penjelamat kita,
Kristus Jesus, jang telah memusnahkan
kuasa maut, dan sedang memantjarkan
tjahaja hidup jang tidak dapat mati,
dengan Indjil,

2 Timotius 1.11–18
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pemaklum, rasul dan
pengadjarnja aku sebagaimana
ditetapkan oleh Allah.
12 Itu sebabnja maka aku menanggung
sengsara jang baru ini pula, dan aku
tidak merasa malu karenanja, sebab aku
tahu kepada siapa aku pertjaja; dan aku
jakin, bahwa Ia sanggup memelihara
petaruhku sampai hari itu.
13 Berpeganglah tetap pada patokanpatokan pengadjaran sehat, seperti jang
kaudengar dari padaku, teguh dalam
kepertjajaan dan tjinta kepada Kristus
Jesus.
14 Peliharalah petaruh indah itu dengan
bantuan Roh Kudus, jang tetap ada
didalam diri kita.
15 Engkau tahu, bahwa semua di Asia
telah mengundurkan diri dari padaku,
diantaranja Pilegos dan Hermogenes.
16 Hendaknja Tuhan menundjukkan
kerahiman kepada keluarga Onesiforos,
jang telah kerap kali menghibur aku dan
tidak merasa malu karena belengguku.
17 Setiba di Roma, ia segera mentjari
aku dan menemukan djuga.
18 Moga-moga Tuhan menjelenggarakan
supaja ia akan menemukan kerahiman
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pada Tuhan pada hari itu. Tentang
djasa-djasanja terhadap aku di Efesus
engkau sendiri lebih tahu.
1 Oleh sebab itu engkau, ja anakku,
tundjukkanlah dirimu kuat dalam
rahmat jang datang dari Kristus Jesus.
2 Dan apa jang telah kaudengarkan
dari padaku bersaksikan banjak orang,
serahkanlah itu kepada orang-orang
jang dapat dipertjajai dan pandai
mengadjarkannja kepada orang-orang
lain pula.
3 Turutlah menanggung segala
kesengsaraan sebagai pradjurit Kristus
jang baik.
4 Siapa turut berperang, dia tidak
mau diganggu oleh urusan-urusan
penghidupan, supaja ia berkenan kepada
panglima.
5 Dan siapa turut berlomba, tidak akan
merebut mahkota, kalau ia tidak taat
kepada tata-tertib olahraga.
6 Dan si petani jang telah bekerdja
dengan djerih-pajah, ialah pertamatama berhak mendapat sebagian dari
panen.
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baik-baik apa jang
kukatakan: Tuhan akan memberi
pengertian dalam segala-galanja.
8 Ingatlah selalu akan Jesus Kristus,
turunan David jang telah dibangkitkan
dari antara orang mati, menurut Indjilku.
9 Bagi Dia aku sedang menderita
sampai terbelenggu bagaikan seorang
pendjahat. Tetapi sabda Allah bukan
terbelenggu.
10 Sebab itu aku menanggung segalanja
itu untuk kepentingan-kepentingan
orang-orang terpilih, supaja merekapun
mentjapai keselamatan jang diperoleh
dalam Kristus Jesus, beserta kemuliaan
abadi.
11 Pantas dipertjajai perkataan ini:
Kalau kita turut mati, kita akan turut
hidup pula.
12 Kalau kita turut bersengsara, kita
akan turut berdjaja djuga. Kalau kita
menjangkalNja, Ia akan menjangkal
kita;
13 Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia,
sebab tak mungkin Ia menjangkal
Dirinja.
14 Dengan tak henti-henti
peringatkanlah mereka kepada
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hal-hal itu dan desakkan mereka
demi Allah, supaja mereka djangan
bertengkar mulut tentang hal-hal jang
sedikitpun tidak berguna, melainkan
hanja mentjemplungkan orang kedalam
kebinasaan.
15 Berusahalah supaja engkau sendiri
tetap tahan udji dihadapan Allah,
sebagai seorang pekerdja jang tak usah
malu dan selalu mengadjarkan sabda
kebenaran dengan djudjur.
16 Elakkanlah segala bitjara kosong dan
takkudus. Orang-orang itu makin lama
makin durhaka.
17 Adjaran-adjaran mereka merambat
bagaikan pekung. Himneos dan Piletos
tergolong pada mereka.
18 Mereka telah sesat dari kebenaran
dengan menandaskan, bahwa
kebangkitan itu sudah terlangsung,
sehingga sedjumlah orang telah runtuh
imannja.
19 Akan tetapi dasar kukuh jang
diletakkan oleh Allah tetap tahan,
bermeteraikan alamat ini: "Tuhan
mengenal orang-orang miliknja" dan
"Siapa menjeru nama Tuhan mendjauhi
segala kedjahatan".
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rumah besar terdapat
bedjana-bedjana dari emas dan perak,
tetapi djuga dari kaju dan tanah; jang itu
untuk pemakaian mulia, jang ini untuk
pemakaian biasa.
21 Siapa membersihkan diri dari segala
hal-hal tersebut diatas, dia tergolong
pada bedjana mulia. Dia kudus dan
berguna bagi pemiliknja untuk segala
pekerdjaan jang baik.
22 Tolaklah segala keinginan kemudamudaan dan kedjarilah kesutjian,
kepertjajaan, tjinta-kasih dan
perdamaian, dengan segala orang
jang menjeru nama Tuhan dengan hati
murni.
23 Hindarilah segala pembahasan tolol
dan jang tak teratur, jang mengakibatkan
perkelahian sadja, seperti engkau tahu.
24 Seorang pedjabat Allah djangan
berkelahi; ia harus baik hati kepada
semua orang, tjakap mengadjar dan
sabar dalam segala kesukaran.
25 Orang-orang tegar hati harus diadjari
dengan lembut; barangkali Allah akan
memberi mereka rahmat untuk bertobat
dan mengerti adjaran jang benar.

2 Timotius 2.26–3.6
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akan sadar dan melepaskan
diri dari djeratan setan, jang menahan
mereka dalam tjengkeramannja supaja
mereka tetap menurut kemauannja.
1 Tetapi ketahuilah: diachir zaman
akan tiba suatu masa penuh
kesukaran.
2 Orang akan mendjadi pentjinta
diri, gila uang, pembual, angkuh hati,
durhaka terhadap orang tuanja, tak tahu
membalas guna, takatjuh,
3 tidak menaruh tjinta-kasih, tidak
mau berdamai, mendjadi pefitnah,
tidak tahu mengekangi diri, tidak tahu
peri-kemanusiaan, tidak suka kepada
jang baik.
4 Mereka akan mendjadi pengchianat,
sembrono, pongah, lebih mentjari
kesukaan-kesukaan dari pada mentjintai
Allah.
5 Mereka berlagak saleh, tetapi
memungkiri hakekat kesalehan.
Djauhilah semua orang itu.
6 Tergolong pada mereka itu pula orangorang tertentu, jang menjelinap kedalam
rumah-rumah orang dan memikat
wanita-wanita jang sarat dibebani
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dosa dan digiring oleh matjam-matjam
hawa-nafsu,
7 selalu beladjar, tetapi tak sanggup
mentjapai pengertian akan kebenaran.
8 Sebagaimana dahulu kala Janes dan
Mambres menentang Moses, demikian
orang-orang itu menentang kebenaran.
Mereka sudah rusak akal-budinja, dan
imannja tak tahan udji.
9 Tetapi mereka tak akan berhasil,
sebab ketololan mereka akan kentara
bagi semua orang, sama seperti hal
kedua orang tersebut.
10 Tetapi engkau telah mendjadi
pengikut djedjakku, jaitu adjaranku,
tjara-hidupku, tjita-tjitaku, imanku,
kesabaranku, tjinta-kasihku dan
ketekunanku,
11 dalam segala penganiajaan dan
sengsara, seperti misalnja telah
menimpa aku di Antiochia, Ikonium dan
Listra. Banjak sekali penganiajaan jang
telah kutanggung, tetapi dari segalanja
Tuhan telah menjelamatkan aku.
12 Semua orang jang mau hidup saleh
dalam Kristus Jesus, akan mengalami
penganiajaan.

2 Timotius 3.13–4.1
13 Orang
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djahat akan bertambahtambah djahat, menipu-nipu orang dan
sendiri ditipu.
14 Tetapi engkau: berpeganglah teguh
pada adjaran jang telah kauterima
dan sudah mendjadi kejakinanmu
djuga. Ingatlah siapa dahulu mendjadi
pengadjarmu,
15 bagaimana sedjak ketjil engkau
mengenal buku-buku kudus, sumber
kebidjaksanaan untuk memperoleh
keselamatan, berdasarkan kepertjajaan
akan Kristus Jesus.
16 Segala jang tertulis dalam buku-buku
kudus diilhamkan oleh Allah dan berguna
untuk mengadjar, mejakinkan para
penentang, memberi nasehat-nasehat
dan mendidik orang dalam kebenaran,
17 sampai setiap petugas Allah sungguhsungguh sanggup dan beralat lengkap
untuk melaksanakan segala pekerdjaan
jang baik.
1 Dihadapan Allah dan Kristus Jesus,
jang akan mengadili orang-orang
jang hidup dan jang mati, lagi demi
penampakkanNja dan keradjaanNja, aku
memperingatkan engkau:
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sabda Allah,
tampillah, berkenan atau takberkenan,
insjafkanlah, hardiklah, desakkanlah:
dengan sabar berpandjangan dan segala
matjam pengadjaran.
3 Karena akan tiba masanja mereka
tidak tahan lagi mendengarkan adjaran
jang sehat, melainkan mengumpulkan
baginja banjak pengadjar, sesuai dengan
napsu hatinja dan karena kegatalan
telinganja.
4 Demikian mereka memalingkan
telinganja dari kebenaran kepada
dongengan.
5 Tetapi engkau, hendaklah tetap
berbudi dalam segala-galanja,
tanggunglah segala kesusahan,
penuhilah kewadjibanmu sebagai
pengadjar Indjil, laksanakanlah tugasmu
dengan sempurna.
6 Adapun aku ini, darahku sudah mulai
ditumpahkan sebagai kurban-tumpahan.
Saatku untuk bertolak sudah sampai.
7 Perdjuanganku jang luhur itu sudah
kuselesaikan. Perlombaanku sudah
sampai mentjapai hadiahnja. Iman
kupeliharakan utuh.
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tersedia bagiku mahkota
kebenaran jang pada hari itu akan
dihadiahkan kepadaku oleh Tuhan,
hakimku jang adil. Dan bukan kepada
aku sadja, melainkan djuga kepada
semua orang jang menantikan
penampakanNja dalam tjinta.
9 Bergegaslah datang padaku, selekas
mungkin,
10 sebab Demas telah meninggalkan
aku karena tjintanja kepada dunia ini. Ia
telah berangkat ke Tesalonika. Krescens
telah pergi ke Galatia dan Titus ke
Dalmatia.
11 Hanja Lukas satu-satunja masih
tinggal padaku. Djemputlah Markus
dan bawalah serta, sebab bantuannja
penting bagiku.
12 Tichikus telah kusuruh ke Efesus.
13 Bila nanti engkau datang, bawalah
mantol jang kutinggalkan di Troas dalam
rumah Karpos. Bawa djuga buku-bukuku
dan terutama perkamen-perkamenku.
14 Aleksander, ahli tempat itu telah
banjak berbuat djahat terhadapku. Tuhan
akan memberi dia balasan setimpal
dengan perbuatan-perbuatannja.

2 Timotius 4.15–21
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terhadap dia; ia terlalu
menentang adjaran kita.
16 Pada pembelaan pertama tak
seorangpun menjokong aku; semua
meninggalkan aku seorang diri. Mogamoga itu tidak diperhitungkan kepada
mereka.
17 Tetapi Tuhan telah menjokong dan
memperkuat aku, supaja pemakluman
Indjil dapat dilaksanakan dengan
perantaraanku dan didengar oleh
sekalian bangsa-bangsa penjembah
dewa-dewa, maka aku telah luput dari
mulut singa.
18 Dan selandjutnja Tuhan akan
meluputkan aku dan menjelamatkan
aku sampai masuk keradjaan surgawi.
BagiNja kemuliaan sepandjang segala
zaman.
19 Sampaikanlah salamku kepada Priska
dan Akuilas beserta keluarga Onesiforos.
20 Erostes tinggal di Korintus dan
Trofinos kutinggalkan di Meletus sebab
ia sakit.
21 Datanglah segera, supaja sampai
sebelum musim dingin. Salam dari
Bubulos dan Pudes, Linus dan Klaudia,
lagi dari semua saudara.

2 Timotius 4.22
22 Moga-moga

Tuhan kita Jesus
tetap sertamu. Semoga rahmat tetap
menjertai kamu sekalian.
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Titus
1 Paulus,

hamba Allah dan rasul
Jesus Kristus, untuk membawa para
pilihan Allah kepada kepertjajaan dan
pengertian akan adjaran jang benar,
jang berudjud kesalehan,
2 berdasarkan pengharapan akan
kehidupan abadi, jang berabad-abad
dimasa lampau didjandjikan oleh Allah
jang tidak dusta,
3 hendak menjatakan sabdaNja pada
waktu jang djitu, dengan djalan
pemakluman, jang telah dipertjajakan
kepada aku menurut pesan Allah,
penjelamat kita:
4 kepada Titus, anakku jang sedjati
dalam kesamaan iman. Rahmat dan
damai bagimu dari Allah-Bapa dan
Kristus Jesus, penjelamat kita.
5 Maksud aku tinggalkan engkau
di Kreta, ialah, supaja engkau
menjelesaikan urusan jang masih
terbengkelai, jaitu menetapkan para
orang tua-tua disetiap kota, menurut
pesanku,
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hanja orang-orang jang tak
bertjatjat namanja, jang kawin hanja
satu kali, jang anak-anaknja beriman,
taktergugat kelakuannja pun tidak
durhaka.
7 Sebab perlu para pemimpin, sebagai
penjelenggara rumah-tangga Allah tak
bertjela namanja, djangan bersifat
pongah, atau pemarah, atau peminum,
atau suka berkelahi, atau loba untung.
8 Ia sebaliknja harus suka mendjamu
orang, gemar akan segala kebadjikan,
bersikap tenang, adil, saleh dan tahu
mengekang diri.
9 Dalam memberi peladjaran ia harus
tetap berpegang pada adjaran benar,
jang sesuai dengan adjaran resmi,
supaja ia sanggup memberi nasehatnasehat menurut asas-asas jang sehat
dan mejakinkan orang-orang jang
membantahi.
10 Sudah banjak sekali terdapat orang
durhaka, chususnja diantara kaum
bersunat, pembual-pembual jang
dengan omong kosongnja menjesatkan
orang.
11 Mereka harus disumbat mulutnja,
itu orang-orang, jang membangkitkan
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pergolakan dalam rumah-tangga orang,
dengan mengadjarkan hal-hal tak pantas
karena loba untung.
12 Seorang nabi, nabi mereka sendiri,
pernah berkata: "Orang Kreta tetap
pendusta, binatang djahat, perut malas".
13 Memang benar kesaksian itu. Sebab
itu hardiklah mereka itu dengan tegas,
supaja mereka akan sehat imannja.
14 Mereka djangan melekatkan
perhatiannja pada dongengandongengan Jahudi, dan penentuanpenentuan orang jang sudah terbelok
dari adjaran benar.
15 Bagi orang sutji segala sesuatu sutji,
tetapi bagi orang jang tjemar budinja
dan tak beriman, tak ada apa-apa jang
sutji. Mereka busuk pemikiran dan hati
nuraninja semata-mata.
16 Menurut perkataannja mereka
mengenal Allah, tetapi dalam perbuatanperbuatan mereka memungkiriNja. Kedji
benar perbuatan-perbuatan orang-orang
itu, pendurhaka jang tak mampu berbuat
suatupun jang baik.
1 Adapun engkau, andjurkanlah jang
sesuai dengan adjaran sehat.
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tua harus mengekangi
diri dalam minum anggur, bertingkahlaku sungguh, menguasai diri dan sehat
dalam iman, tjinta-kasih dan kesabaran.
3 Demikianpun wanita-wanita tua harus
berlaku seperti patut bagi orang-orang
kudus, djangan mengumpat-umpat,
djangan ketagihan anggur, melainkan
4 mendjadi penasehat jang baik
bagi wanita-wanita muda, supaja
mereka tjinta benar kepada suami dan
anak-anaknja,
5 berlaku sopan dan sutji-murni, radjin
dalam memenuhi tugasnja didalam
rumah-tangga, ramah-tamah kepada
orang, dan tunduk kepada suaminja,
agar djangan sampai sabda Allah
dihodjat orang.
6 Peringatkanlah demikian pula laki-laki
muda, supaja mereka tahu menguasai
diri dalam segala-galanja.
7 Dalam pada itu hendaklah engkau
sendiri memperlihatkan dirimu sebagai
tjontoh segala kebadjikan bagi mereka
itu, mengadjar dengan djudjur dan
segala kesungguhan.
8 Pembitjaraanmu harus sehat dan
tak terketjam, sehingga si penentang

Titus 2.9–14
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merasa malu, tak dapat mengatakan
apa-apa jang djahat terhadap kita.
9 Peringatkanlah djuga para hamba,
supaja mereka tunduk kepada
madjikannja dalam segala-galanja,
menjenangkan dia dan djangan
membantah.
10 Mereka djangan tjurang, melainkan
setia dengan hati ichlas, supaja adjaran
Allah, penjelamat kita, nampak luhur
dalam segala seginja.
11 Karena rahmat Allah telah
menampakkan diri sebagai pokok
keselamatan bagi semua manusia.
12 Rahmat ini telah mendjadi pengasuh
kita, supaja kita menjangkal segala
kedurhakaan dan keinginan duniawi,
dan hidup setjara berbudi, adil dan saleh
dizaman ini,
13 sambil menantikan bahagia jang
kita harapkan dan penampakkan
kemuliaan Allah kita jang Mahaagung,
dan Penjelamat kita Jesus Kristus.
14 Ia telah menjerahkan diri bagi kita,
untuk membebaskan kita dari segala
kedurhakaan dan menjediakan kita
bagi Dirinja sebagai umatNja jang
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murni, dan giat dalam melakukan segala
kebadjikan.
15 Sedemikian itu haruslah engkau
berbitjara, memperingatkan dan
mejakinkan orang, dengan segala
kewibawaan. Djangan seorangpun
mengabaikan engkau.
1 Ingatkanlah semua orang akan
kewadjibannja, bahwa mereka harus
tunduk kepada para pemerintah dan
orang-orang jang berwenang. Mereka
harus mentaati perintah-perintahnja dan
bersedia melakukan segala pekerdjaan
jang baik.
2 Mereka djangan mengumpat-umpat
dan bertengkar-tengkar, melainkan
baik hati dan bersikap lembut terhadap
semua orang.
3 Karena kita sendiripun dahulu djahil,
tidak taat, sesat, berhamba kepada
segala matjam hawa-nafsu dan kesukaan
duniawi, hidup penuh kedjahatan hati
dan dengki, dan saling membentji.
4 Tetapi sedjak kebaikan hati Allah,
penjelamat kita, dan tjintaNja kepada
umat manusia menampakkan diri,
5 Ia telah menjelamatkan kita, bukan
oleh karena perbuatan-perbuatan
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kebenaran jang kita lakukan, melainkan
oleh karena kerahimanNja, dengan
permandian kelahiran-pula dan
pembaharuan dalam Roh Kudus,
6 jang telah ditjurahkan atas kita
dengan selimpahnja oleh karena Jesus
Kristus, Penjelamat kita,
7 supaja kita jang dibenarkan oleh
rahmatNja, mendjadi ahliwaris hidup
abadi jang diharapkan.
8 Pantas dipertjajai perkataanperkataan itu, dan aku mau engkau
menandaskannja dengan tegas,
supaja segala orang beriman berusaha
mendjadi utama dalam segala djenis
kebadjikan. Segala itu baik adanja dan
menguntungkan bagi semua manusia.
9 Tetapi djauhilah segala pembahasan
tolol, penjelidikan silsilah-silsilah,
pertengkaran dan perselisihan tentang
hukum. Segalanja itu tak ada faedahnja
dan tak bernilai sedikitpun.
10 Kalau seseorang menjimpang
dan menganut suatu adjaran sesat,
djauhilah dia, sesudah memberi nasehat
kepadanja satu dua kali.
11 Engkau tahu, bahwa orang-orang
jang demikian sesat dan berdosa, dan
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dengan itu telah menghukumkan diri
sendiri.
12 Bila sudah tiba Artemas atau Tichikus
jang kukirim, hendaklah dengan segera
datang padaku di Nikopolis, sebab aku
sudah memutuskan tinggal selama
musim dingin disitu.
13 Uruslah baik-baik segala jang perlu
bagi Zenas, ahli hukum itu dan Apolos,
supaja mereka tak ada kekurangan
suatupun untuk perdjalanannja.
14 Orang-orang kita harus beladjar
djuga mendjadi utama dalam beramal,
bila ada keperluan-keperluan jang
mendesak, agar hidup mereka djangan
tak berbuah.
15 Semua orang jang sertaku
disini memberi salam kepadamu.
Sampaikanlah salamku kepada sekalian
orang jang tjinta akan kami dalam iman.
Moga-moga rahmat tetap menjertai
kamu sekalian.

Filemon
1 Paulus,

si terbelenggu dari Kristus
Jesus, dan saudara Timoteus, kepada
Pilemon, rekan sekerdjaku jang tertjinta,
2 dan kepada saudari kita Apfia
dan kepada Archipos, teman
seperdjuanganku, lagi kepada umat jang
berkumpul didalam rumahmu:
3 rahmat bagi kamu sekalian dan damai
dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita
Jesus Kristus.
4 Aku selalu mengutjap sjukur kepada
Allahku, kalau aku mengenangkan kamu
dalam doa-doaku,
5 sebab kudengar tentang tjinta-kasih
dan semangat imanmu terhadap Jesus
Tuhan kita dan terhadap semua orang
kudus.
6 Hendaknja kerukunanmu dalam iman
mendjadi kuat, sehingga memberimu
pengertian akan segala kebadjikan,
jang sanggup kita kerdjakan guna
kepentingan-kepentingan Kristus.
7 Aku sangat merasa gembira dan
terhibur oleh tjinta-kasihmu. Ja,
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saudaraku, engkau benar-benar telah
menghiburkan hati para orang kudus.
8 Oleh karena itu, meskipun
aku berwenang dalam Kristus
memerintahkan kepadamu apa jang
wadjib,
9 namun aku lebih suka mengadjukan
suatu permintaan kepadamu, mengingat
tjinta-kasihmu. Aku, Paulus, jang sudah
tua ini, lagi terbelenggu karena Kristus
Jesus,
10 mengadjukan suatu permintaan
kepadamu bagi anakku, jang
kuperanakkan didalam pendjara,
jaitu Onesimus.
11 Dahulu ia tak berguna bagimu, tetapi
sekarang berguna sekali bagimu dan
bagi aku.
12 Dia kupulangkan kepadamu, dia
kekasihku itu.
13 Aku sudah mau menahan dia padaku,
supaja ia sebagai pengganti engkau
melajani aku, jang terbelenggu karena
Indjil.
14 Tetapi aku tidak mau bertindak
tanpa persetudjuanmu, agar djangan
perbuatan baik itu dipaksakan
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kepadamu, melainkan kauperbuat
dengan suka rela.
15 Barangkali ia terpisah daripadamu
untuk sementara waktu, supaja engkau
mendapatnja kembali untuk abadi,
16 lagi pula bukan sebagai budak-belian,
melainkan djauh lebih dari itu, sebagai
saudara tertjinta semata-mata. Itulah
dia bagi aku: lebih lagi bagi engkau, baik
mengenai hal djasmani, maupun dalam
Tuhan.
17 Djadi kalau benar-benar aku
kaupandang rekanmu, maka terimalah
dia sebagai diriku sendiri.
18 Tetapi kalau kiranja ia tidak djudjur
terhadapmu, atau ia berutang padamu,
tulislah itu pada surat utangku.
19 Aku, Paulus, menulis dengan
tanganku sendiri: aku akan membajar
lunas. Atau lebih baik, tuliskanlah itu
pada surat utang dirimu sendiri, sebab
engkau berutang dirimu sendiri padaku.
20 Ajoh, saudara, biarlah aku mendapat
untung sedikit daripadamu dalam Tuhan.
Senangkanlah hatiku demi Kristus.
21 Aku menulis surat ini dengan penuh
kepertjajaan akan kerelaan hatimu. Aku
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tahu, bahwa engkau akan berbuat lebih
dari pada jang kuminta.
22 Sementara itu sediakanlah tempat
menumpang bagiku. Aku harap teguh,
bahwa berkat doa-doa kamu sekalian,
aku akan diberikan kepada kamu
kembali.
23 Salam dari Epafras, temanku didalam
pendjara, dalam Kristus.
24 Salam dari rekan-rekan sekerdjaku:
Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas.
25 Moga-moga rahmat Tuhan kita Jesus
Kristus senantiasa menjertai roh kamu.

Ibrani
1 Dahulu

kala Allah telah berbitjara
berulang kali dan dengan pelbagai
tjara kepada para leluhur kita dengan
perantaraan para nabi;
2 dizaman terachir ini Ia berbitjara
kepada kita dalam Putera, jang
ditentukanNja mendjadi ahliwaris
segala-gala jang ada, dan dengan
Diapun ditjiptakanNja dunia semesta;
3 Ia adalah tjahaja kemuliaanNja dan
gambar wudjudNja, dan menanggung
semuanja jang ada dengan sabdaNja
jang penuh kekuasaan; dan sesudah
dilaksanakanNja penghapusan dosa,
duduklah Ia disebelah kanan Jang
Mahaberdaulat, ditempat jang tinggi,
4 djauh lebih tinggi dari segala Malaekat,
sebagaimana nama jang diwarisiNja
melebihi nama mereka.
5 Karena kepada siapakah dari
Malaekat-Malaekat pernah dikatakanNja:
"Engkaulah PuteraKu, pada hari ini Aku
memperanakkan Dikau?" Atau: Aku
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akan djadi bagiNja Bapa, dan Ia Putera
bagiKu?
6 Dan ketika Ia membawa PuterasulungNja kedunia kembali Ia bersabda:
"Sekalian Malaekat Allah akan
menjembah Dia".
7 Tentang para Malaekat Ia bersabda:
"Jang mendjadikan MalaekatMalaekatNja sebagai badai, dan
para pelajannja sebagai api jang
bernjala-njala",
8 tetapi tentang Putera: "Tachtamu, ja
Allah, berdiri kekal, dan tongkat keadilan
adalah tongkat keradjaanMu".
9 "Engkau pentjinta keadilan dan
pembentji kelaliman, maka sebab itu, ja
Allah, AllahMu telah mengurapi Engkau
dengan minjak kesukaan, melebihi
segala rekanMu".
10 Dan ditempat lain pula: "Pada
awal mula, Engkau, ja Tuhan, telah
meletakkan dasar bumi, dan langit
adalah tjiptaan tanganMu.
11 Dia akan binasa, tetapi Engkau
tetap ada; dia mendjadi usang bagaikan
pakaian,
12 akan Kaugulungkan seperti sehelai
selimut, akan ditukar sebagai suatu
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persalinan, tetapi Engkau tetap
jang sama, dan umurMu tak akan
berkesudahan?"
13 Adakah pernah dikatakanNja kepada
seorang Malaekat: "Duduklah disebelah
kananKu, hingga Aku meletakkan
segala musuhMu sebagai tumpuan bagi
kakiMu?"
14 Bukankah mereka semua roh-roh
pengabdi, jang diutus untuk pelajanan
sutji, bagi mereka jang harus mewarisi
keselamatan?
1 Oleh sebab itu perlulah kita
berpegang lebih kuat lagi pada
adjaran jang telah kita dengarkan, agar
djangan kita tergelintjir kesamping.
2 Karena kalau sabda Allah jang
diutjapkan dengan lidah MalaekatMalaekat tetap berlaku, dan segala
pelanggaran dan kedurhakaan
terhadapnja mendapat balasan setimpal,
3 bagaimana kita luput, kalau kita
mengabaikan keselamatan demikian
mulia, jang mula-mula dimaklumkan oleh
Tuhan sendiri, kemudian disampaikan
kepada kita setjara terdjamin oleh
mereka jang mendengarnja,
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Allah memperkuatnja dengan
tanda-tanda mukdjizat-mukdjizat,
pernjataan-pernjataan kekuasaanNja
dan berbagai-bagai kurnia Roh Kudus,
jang dibagikanNja menurut kerelaanNja.
5 Memang bukan kepada MalaekatMalaekat diserahkanNja kekuasaan atas
dunia jang akan datang, jang sedang
kita bitjarakan.
6 Pernah dikatakan dalam suatu fasal:
"Apakah manusia itu sehingga Engkau
terkenang akan dia, putera manusia
sehingga Engkau berminat kepadanja?
7 Hanja seketika lamanja Engkau
telah merendahkanNja dibawah
Malaekat-Malaekat. Engkau telah
memahkotaiNja dengan kemuliaan dan
hormat, telah menaklukkan kebawah
kakiNja segala-gala jang ada.
8 Bahwa Allah telah menaklukkan
segala-gala jang ada kebawah kakiNja,
apakah artinja lain daripada, bahwa tak
ada jang tidak tertakluk kepadaNja.
9 Tetapi Dia jang seketika lamanja
direndahkan dibawah para Malaekat,
jaitu Jesus, kita telah melihat Dia
bermahkota dengan kemuliaan dan
kehormatan, berkat sengsara maut jang
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dideritaNja, supaja Ia mengalami maut
bagi semua orang sebagai rahmat Allah.
10 Memang sudah sepatutnja bahwa
Dia jang adalah asal-mula dan tudjuan
segala sesuatu, kalau Ia hendak
membawa banjak putera kepada
keselamatan, Ia menjempurnakan
Pemimpin mereka dengan djalan
kesengsaraan.
11 Memang Dia jang menguduskan
dan mereka jang dikuduskan berasal
dari Jang satu. Sebab itu Ia tidak malu
menamakan mereka saudara,
12 sebagaimana Ia bersabda: Aku
akan memperkenalkan namaMu kepada
saudara-saudaraKu; ditengah-tengah
perkumpulan orang Aku akan memudji
Engkau".
13 Atau pula: "Aku pertjaja kepadaNja,"
dan: "Lihatlah ini Aku dan anak-anak
jang diberikan oleh Allah kepadaKu."
14 Dan sebab anak-anak itu manusia
dari darah dan daging, maka haruslah
Iapun mengambil bagian dalam keadaan
jang sama, supaja oleh kematianNja
Ia memusnahkan dia jang memegang
kekuasaan atas maut, jaitu setan;
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lagi supaja Ia membebaskan
semua manusia, jang oleh karena
takutnja kepada maut, seumur hidup
meringkuk dalam perbudakan.
16 Sesungguhnja, bukan nasib
para Malaekat jang ditjemaskanNja,
melainkan nasib para turunan Abraham.
17 Maka itulah sebabnja Ia harus
mendjadi sama dengan saudarasaudaraNja dalam segala hal, supaja Ia
mendjadi Imam-agung, jang berkasihan,
jang setia dalam menjelenggarakan
kepentingan-kepentingan mereka pada
Allah, lagi menjilih dosa seluruh bangsa.
18 Karena sebab Ia sendiri telah ditjobai
dengan menderita sengsara, maka
sangguplah Ia menolong semua orang
jang kena pertjobaan.
1 Djadi, saudara-saudara kudus,
kamu sekalian jang mempunjai
bagian dalam panggilan surgawi,
pandanglah kepada Utusan Allah dan
Imam-agung kita, jaitu Jesus,
2 jang tetap setia kepada Dia jang telah
melantikNja, sebagaimana Mosespun
setia didalam segenap rumahnja.
3 Ia dipandang pantas mendapat
kehormatan lebih besar dari Moses,
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sebagimana pembangun rumah
lebih dihormati dari rumah jang
dibangunkannja.
4 Sebab tiap rumah dibangunkan oleh
salah seorang, tetapi pembangun dari
segala jang ada, ialah Allah.
5 Moses setia di dalam segenap
rumahnja sebagai pelajan, jang bertugas
memberi kesaksian akan hal-hal jang
harus dimaklumkan,
6 tetapi Kristus setia sebagai Putera
jang melebihi rumahNja, dan rumahNja
itu ialah kita, asal tetap berpegang pada
harapan jang kita banggakan.
7 Maka adalah seperti Roh Kudus
bersabda: "Pada hari kamu mendengar
suaraNja,
8 djanganlah kamu menegarkan hatimu,
sebagaimana terdjadi dalam tantangan
pada hari pertjobaan dipadang gurun,
9 dimana nenek mojang kamu telah
mentjobai Aku, walaupun mereka telah
melihat perbuatan-perbuatanKu,
10 empat puluh tahun lamanja. Itu
sebabnja Aku merasa djengkel terhadap
umat itu, dan Aku berkata: mereka
selalu menjimpang dari djalanKu dan
djalanKu tidak mereka kenal,
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Aku telah bersumpah dalam
murkaKu, mereka tak akan masuk
kedalam istirahatKu.
12 Oleh sebab itu waspadalah, supaja
djangan seorangpun diantara kamu
mendurhaka dalam hatinja dan tidak
pertjaja, lalu murtad dari Allah-JangHidup.
13 Baiklah kalau kamu saling
meneguhkan hatimu tiap-tiap hari
selama "Hari ini" masih ada, agar
djangan seorangpun diantara kamu
menegarkan hatinja karena penipuan
dosa.
14 Sebab kita sudah mempunjai bagian
dalam Kristus, asal sadja kita bertekun
dalam keteguhan iman jang semula.
15 Tetapi kalau pernah dikatakan:
"Hari ini, apabila kamu mendengar
suaraNja, djanganlah kamu menegarkan
hatimu, sebagaimana terdjadi ditempat
tantangan itu",
16 siapakah diantara mereka jang telah
mendengar dan menantang? Bukankah
mereka semua jang dikeluarkan dari
Mesir dibawah pimpinan Moses?
17 Dan siapakah diantara mereka jang
telah mendjengkelkanNja empat puluh
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tahun lamanja? Bukankah mereka
jang melakukan dosa dan majatnja
bergelimpangan dipadang gurun?
18 Dan kepada siapakah Ia telah
bersumpah bahwa mereka tidak akan
masuk kedalam istirahatNja?
19 Sudah terang, bahwa mereka tidak
dapat masuk sebab mereka tidak
pertjaja.
1 Djadi selama djandji "akan masuk
kedalam istirahatKu" masih berlaku,
maka hendaklah kita tjemas kalau-kalau
salah seorang diantara kita akan
ketinggalan.
2 Karena kepada kitapun diberikan
kabar gembira seperti kepada mereka,
tetapi bagi mereka sabda Allah jang
dimaklumkan kepadanja tidak berhasil:
mereka mendengar tanpa pertjaja.
3 Djadi kita ini jang pertjaja, akan masuk
kedalam istirahat jang dimaksudkan
dalam sabda: "Aku telah bersumpah
dalam murkaKu, mereka tak akan
masuk kedalam istirahatKu"; meskipun
pekerdjaanNja sudah selesai sedjak
terletaknja djagat raja.

4
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tentang hari ketudjuh pernah
dikatakan: "dan pada hari ketudjuh Ia
beristirahat dari segala pekerdjaanNja".
5 Dan disini kita batja djuga: "Mereka
tak akan masuk kedalam istirahatku".
6 Djadi sudah terang, bahwa sedjumlah
akan masuk kedalam istirahat itu,
sedangkan mereka jang lebih dahulu
sudah diberi kabar gembira tidak masuk
sebab kedurhakaan hatinja.
7 Sebab itu sudah ditentukanNja suatu
hari jang lain, jaitu suatu "hari ini",
dengan bersabda djauh lebih kemudian
dengan lidah David, bunjinja seperti
dahulu kala, jakni: "Hari ini apabila
kamu mendengar suaraNja, djanganlah
kamu menegarkan hatimu".
8 Seandainja Josue telah membawa
mereka masuk kedalam istirahat itu,
nistjaja Allah tidak berbitjara lagi
tentang suatu hari lain, jang akan tiba
dikemudian hari.
9 Djadi masih tersedia suatu istirahat
bagi umat Allah, jaitu hari istirahat, hari
ketudjuh.
10 Karena siapa jang akan masuk
kedalam istirahatNja, diapun akan
beristirahat dari segala pekerdjaannja,
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sama seperti Allah beristirahat dari
pekerdjaanNja.
11 Oleh sebab itu maka hendaklah kita
mengusahakan diri, supaja kitapun akan
masuk kedalam istirahat, dan djangan
seorangpun gugur karena mengikuti
tjontoh pendurhaka jang sama seperti
mereka.
12 Memang sabda Allah penuh hidup
dan kekuatan, lebih tadjam dari pada
tiap pedang bermata rangkap, menusuk
sampai pada perbatasan njawa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup
mengupas segala gerakan dan pemikiran
hati.
13 Tak satupun machluk tersembunji
dihadapanNja, segala-galanja terletak
terbuka dan telandjang dihadapan
mataNja, dan Ia akan menuntut
pertanggungan djawab dari kita.
14 Sebab kita mempunjai seorang
Imam-agung jang mulia, jang telah
melintasi segala petala langit, Jesus,
Putera Allah, maka hendaklah kita teguh
berpegang pada pengakuan iman kita.
15 Sebab Imam-agung jang kita punjai,
bukannja tidak sanggup turut serta
merasai kelemahan-kelemahan kita,
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sebab Ia sendiri telah mengalami
pertjobaan-pertjobaan dalam segala hal
jang sama seperti kita, ketjuali dosa.
16 Sebab itu marilah kita menghadap
Tachta Rahmat, penuh pengharapan,
untuk memperoleh kasihan dan rahmat
serta menemukan pertolongan selama
masih ada waktu.
1 Tiap imam-agung diambil dari
antara manusia dan ditetapkan
bagi manusia dalam hubungan mereka
dengan Allah, guna mempersembahkan
pemberian-pemberian dan kurbankurban demi dosa-dosa mereka.
2 Ia harus bersikap sabar terhadap
orang-orang jang djahil dan tersesat,
sebab ia sendiri diliputi kelemahan.
3 Ia harus mempersembahkan
kurban-kurban, bukan sadja karena
dosa-dosa rakjat, melainkan djuga
karena dosa-dosa dirinja sendiri.
4 Dan tak seorangpun jang sendiri
mengambil martabat itu, melainkan jang
dipanggil oleh Allah sama seperti Aaron.
5 Demikian Kristuspun tidak sendiri
mengambil martabat Imam-agung itu,
melainkan diberikan kepadaNja oleh Dia
jang telah bersabda: "Engkau PuteraKu,
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pada hari ini Aku memperanakkan
Dikau".
6 Dan ditempat lain pula: "Engkau
adalah imam untuk selama-lamanja
serupa Melkisedek".
7 Dimasa hidupNja dalam daging Ia
telah memandjatkan dengan keluhan
keras dan tangisan, doa-doa dan
permohonan-permohonan kepada
Dia, jang sanggup menjelamatkanNja
dari maut, dan karena takwaNja Ia
dikabulkan oleh Allah.
8 Walaupun Ia Putera tetapi dari apa
jang telah dideritaNja Ia beladjar
mendjadi patuh.
9 Dan sesudah Ia mentjapai
kesempurnaanNja, Ia mendjadi
pokok keselamatan abadi bagi semua
orang jang patuh kepadaNja.
10 Dan Ia digelari oleh Allah Imamagung serupa Melkisedek.
11 Tentang hal itu masih banjak jang
harus dibitjarakan kepadamu, tetapi
sukar diartikan bagimu, sebab sudah
lembam pikiranmu.
12 Menilik djangka waktu, sudah
sewadjarnja kamu djadi pengadjar, tetapi
njata bahwa kamu masih memerlukan
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seseorang untuk mengadjarkan unsurunsur asasi adjaran Allah kepadamu.
Kamu masih membutuhkan susu ganti
makanan padat.
13 Siapa masih disusui belum mampu
mengetjap adjaran-kebenaran, ia masih
kanak-kanak.
14 Tetapi makanan padat adalah
teruntuk bagi orang-orang dewasa,
jang telah terlatih akal-budinja untuk
membedakan jang baik dari jang buruk.
1 Sebab itu baiklah kita meninggalkan
sadja peladjaran jang sederhana
tentang Kristus dan berpaling kepada
jang sempurna, jaitu tidak mau sekali
lagi meletakkan dasar, misalnja tentang
hal bertobat dari perbuatan-perbuatan
mati, kepertjajaan akan Allah,
2 permandian, penumpangan tangan,
kebangkitan orang mati dan hukuman
abadi.
3 Dan kita berbuat demikian bila
dibiarkan Allah.
4 Karena mereka jang pernah diterangi
hatinja, menikmati anugerah-anugerah
surgawi, menerima bagian dalam Roh
Kudus,
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keindahan sabda Allah dan
mengalami kekuatan dunia jang akan
datang,
6 namun murtad, maka mustahil
mereka dibawa sekali lagi kepada
pembaharuan sampai mereka bertobat.
Sebab setjara pribadi mereka telah
menjalibkan Putera Allah kembali dan
mempermalukanNja dimuka umum.
7 Sebidang ladang jang mengisap
air hudjan jang berlimpah-limpah
turun keatasnja, dan menghasilkan
tumbuh-tumbuhan jang berbuah bagi
orang-orang teruntuknja dia diolah, dia
menerima berkat dari Allah.
8 Sebaliknja jang menghasilkan duriduri dan onak, dia dianggap buruk, dan
dia sudah mendekati saat ia dikutuki dan
achirnja ia dibakar.
9 Walaupun kami berkata demikian,
namun, saudara-saudara tertjinta,
kami jakin bahwa keadaan diantara
kamu lebih baik dan berarah menudju
keselamatan.
10 Sebab Allah bukan takadil, sehingga
Ia lupa akan usahamu dan tjintakasihmu demi namaNja, jang telah
kamu tundjukkan dengan melajani
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orang-orang kudus, dan jang masih
kamu tundjukkan.
11 Kami hanja ingin sekali, supaja kamu
masing-masing tetap menundjukkan
semangat jang sama, sebab jang
sekarang penting, ialah supaja kamu
bertekun dalam pengharapanmu sampai
achir,
12 dan djangan masabodoh, melainkan
ikutilah djedjak mereka jang berkat
kepertjajaannja dengan kesabaran
mengedjar warisan jang didjandjikan.
13 Karena tatkala Allah memberi
djandjiNja kepada Abraham, Ia telah
bersumpah pada Dirinja - sebab tidak
ada jang lebih tinggi untuk bersumpah
pada dia -14 maka bersabdalah Ia: "Sungguhsungguh Aku akan memberkati
engkau dengan segala berkat, dan
memperbanjakkan engkau mendjadi
bangsa jang besar sekali".
15 Dan sebab Abraham bertekun dalam
kesabaran, maka diperolehnja apa jang
didjandjikan kepadanja.
16 Manusia biasanja bersumpah
pada jang lebih tinggi, dan bagi
mereka sumpah itu mengachiri segala
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perselisihan serta merupakan suatu
djaminan.
17 Demikian Allah djuga, untuk
mejakinkan para ahliwaris djandji akan
kepastian keputusanNja, telah memberi
djaminan dengan bersumpah.
18 MaksudNja, supaja berdasar pada
kedua kenjataan itu - dan tidak mungkin
Allah berdusta - kita jang telah melarikan
diri, diberanikan sekuat-kuatnja untuk
teguh berpegang pada harapan jang
tersedia bagi kita.
19 Harapan ini adalah djangkar jang
kuat bagi djiwa kita, untuk teguh
bertahan dan telah dilabuhkan diruangan
jang paling dalam, dibelakang tirai,
20 tempat pelopor kita Jesus berada,
sebagai Imam-agung serupa Melkisedek
untuk selama-lamanja.
1 Melkisedek ini, Radja Salem
dan imam Allah jang Mahatinggi
pada perdjalanannja pulang dari
kemenangannja atas radja-radja, pergi
menemui Abraham dan memberkati dia.
2 Dan Abraham memberi dia bagian
sepersepuluh dari segala sesuatu. Nama
"Melkisedek" ditafsirkan sebagai "Radja
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keadilan", dan "Radja Salem" berarti
radja damai.
3 Ia tidak berbapak, tidak beribu, tanpa
silsilah, tidak berawal dan hidupnja tidak
berkesudahan, dan karena kesamaannja
dengan Putera Allah, iapun tetap
imam-agung untuk selama-lamanja.
4 Pikirkanlah betapa kebesarannja,
kalau malahan Abraham, Bapa-bangsa
itu memberi dia bagian sepersepuluh
dari perolehannja.
5 Putera-putera Levi jang diberi pangkat
imamat berwadjib menurut hukum taurat
memungut "sepersepuluh" dari rakjat,
jang semua adalah saudara-saudara
mereka dan keturunan Abraham.
6 Tetapi dia jang tidak sebangsa
dengan mereka, menerima pemungutan
"sepersepuluh" itu dari Abraham,
dan memberkati dia jang mempunjai
djandji-djandji itu.
7 Dan tentu tak seorangpun jang
menjangkal bahwa jang rendah diberkati
oleh jang lebih tinggi.
8 Tambahan pula, bahwa orang-orang
suku Levi jang menerima pemungutan
itu adalah manusia fana, sedangkan
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tentang jang lain itu disaksikan, bahwa
ia hidup.
9 Pendek kata: Levi jang berhak
menuntut pemungutan "sepersepuluh"
itu, ia sendiri dalam Abraham telah
memberi "sepersepuluh" itu.
10 Memang hidupnja terkandung dalam
leluhur itu ketika Melkisedek pergi
menemuinja.
11 Seandainja kesempurnaan telah
tertjapai oleh imamat suku Levi dan
hukum jang diterima oleh rakjat
sebenarnja didasarkan padanja mengapa perlu muntjul seorang imam
lain lagi jang serupa Melkisedek dan
bukan serupa Aaron?
12 Bila imamat berubah, maka perlu
menjusul perubahan hukum pula.
13 Dan Dia jang dimaksudkan dengan
sabda diatas itu, termasuk suku bangsa
lain, dari padanja tak pernah seorang
ditetapkan untuk melajani altar.
14 Kita semua tahu, bahwa Tuhan kita
berasal dari suku Juda dan mengenai
suku itu Moses sama sekali tidak
berbitjara dalam menguraikan hal-hal
imamat.
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itu lebih terang lagi, kalau kita
perhatikan, bahwa imam baru jang
dimuntjulkan setjara Melkisedek,
16 bukan diangkat mendjadi imam
menurut peraturan jang didasarkan pada
daging, melainkan oleh kekuatan suatu
hidup jang tak kundjung binasa,
17 sebagaimana diberikan kepadanja
kesaksian ini: "Engkau imam selamalamanja serupa Melkisedek".
18 Dengan itu peraturan lama sudah
dibatalkan karena kelemahannja dan
tidak berguna lagi.
19 Memang hukum tak pernah
membawa suatu apapun kepada
kesempurnaan; ia telah diganti
oleh harapan jang lebih mulia, jang
mendekatkan kita kepada Allah.
20 Dan itu tidak dilaksanakan tanpa
sumpah. Mereka jang lain itu ditetapkan
mendjadi imam tanpa sumpah,
21 sedangkan Dia dengan sumpah,
sebagaimana telah dikatakan kepadaNja:
"Tuhan telah bersumpah dan tak akan
disesalkanNja: "Engkaulah imam untuk
selama-lamanja".
22 Sebab itu pula perdjandjian jang
ditanggungkan Jesus lebih sempurna.
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lagi bahwa mereka jang
mendjabat imamat itu berdjumlah
banjak, sebab oleh umat tidak dibiarkan
tetap tinggal,
24 tetapi Dia itu tinggal selama-lamanja
sehingga imamatNja takkan dialihkan.
25 Sebab itu pula Ia sanggup selamalamanja menjelamatkan mereka
jang ingin mendekati Allah dengan
perantaraannja, karena Ia tetap hidup
untuk mengantara bagi kita.
26 Memang djustru Imam-agung
sedemikian itu jang kita perlukan, jang
takwa dengan sempurna, tak pernah
bersalah, tak bernoda, terasing dari
kaum pendosa, lebih tinggi dari segala
tingkatan surga,
27 jang tidak seperti imam-imam agung
jang lain, sebelum mempersembahkan
kurban-kurban karena dosa rakjat, lebih
dahulu harus mempersembahkan satu
kurban karena dosa dirinja sendiri;
tetapi Dia itu telah mempersembahkan
Dirinja sendiri sebagai kurban karena
dosa rakjat, satu kali sadja untuk
selama-lamanja.
28 Mereka jang ditetapkan oleh hukum
mendjadi imam-agung, adalah manusia
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jang diliputi kelemahan; tetapi sumpah,
jang diutjapkan kemudian dari hukum,
mengenai Putera jang sempurna untuk
selama-lamanja.
1 Inti segala pembitjaraan kita,
ialah: Kita mempunjai Imam-agung
jang demikian mulia sehingga Ia
duduk disebelah kanan Tachta Jang
Mahaberdaulat disurga,
2 sebagai pelaksanaan ibadat didalam
Ruangan Kudus dan Kemah sedjati, jang
didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh
seorang manusia.
3 Tiap-tiap imam-agung ditetapkan
untuk mempersembahkan pemberianpemberian dan kurban-kurban, dan
sebab itu perlulah, Iapun mempunjai
apa-apa untuk dipersembahkan.
4 Sekiranja Ia bertempat dibumi, Ia
sebenarnja bukan imam, sebab sudah
ada jang lain untuk mempersembahkan
kurban-kurban menurut tuntutantuntutan hukum.
5 Mereka itu melajani hanja jang
merupakan bajangan dan gambaran
dari jang sedjati disurga, sebagaimana
kepada Moses, waktu ia mulai mendirikan
kemah, disampaikan firman Allah, ini -
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"Ingatlah" - demikian sabdaNja - "supaja
kaukerdjakan semuanja menurut tjontoh
jang telah ditundjukkan kepadamu
diatas gunung".
6 Tetapi Kristus kini mempunjai
pelajanan jang sekian mulia,
sebagaimana Ia mendjadi pengantara
perdjandjian jang lebih mulia, karena
didasarkan kepada djandji-djandji jang
lebih sempurna.
7 Karena sekiranja jang pertama tak
ada kekurangannja, tentu sadja tidak
ditjari jang lain lagi.
8 Tetapi Kitab Kudus menegur mereka
sabdanja: "Perhatikanlah, akan tiba
waktunja" - demikian firman Allah, "Aku akan menetapkan perdjandjian
jang baru dengan rumah Israel dan
rumah Juda,
9 bukannja sama dengan jang telah
Kutetapkan dengan nenek-mojang
mereka, pada masa Aku memegang
tangan mereka dan membimbing mereka
keluar dari Mesir, tetapi mereka tidak
tetap berpegang pada perdjandjianKu
itu, sehingga Aku tidak mempedulikan
mereka lagi". Demikianlah firman Tuhan.
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selandjutnja: "Inilah
perdjandjian jang kemudian Kutetapkan
dengan rumah Israel, sesudah zaman
ini" - demikian firman Tuhan - "Aku akan
meletakkan hukumKu dalam akal-budi
mereka, dan Aku menuliskannja dalam
hati mereka; Aku akan djadi Allah
mereka, dan mereka mendjadi rakjatKu.
11 Dan tidak akan perlu lagi seseorang
mengadjari sesama-warganja, atau
berkata kepada saudaranja: Kenallah
Tuhan, sebab semua orang akan
mengenal Aku, dari jang terketjil sampai
pada jang paling agung.
12 Aku akan mengampuni pelanggaranpelanggaran mereka, dan takkan ingat
akan dosa-dosanja lagi".
13 Dan dengan berbitjara tentang
perdjandjian jang baru Kitab Kudus telah
menjatakan, bahwa jang pertama sudah
tua. Tetapi apa jang sudah tua dan
usang, maka sudah sampailah waktunja
untuk melenjap.
1 Memang, djuga perdjandjian
pertama mempunjai peraturanperaturan mengenai kebaktian resmi,
2 lagipun rumah kudus didunia ini jang
berbentuk kemah. Bagian pertama dari
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kemah itu disebut ruangan kudus dan
didalamnja terdapat kaki-pelita dan
medja dengan roti persembahan.
3 Dibelakang tirai kedua terdapat satu
kemah lagi, jang dinamakan ruangan
mahakudus.
4 Didalam bagian ini ada altar ukupan
dan peti perdjandjian, jang dindingnja
berlapis emas dan tersimpan didalamnja
bedjana emas berisi manna, tongkat
Aaron jang pernah berkuntum dan
papan-papan batu dari perdjandjian.
5 Diatasnja ada kedua Kerub kemuliaan,
jang menaungi tutupan perdamaian.
Tetapi sekarang tidak ada waktu untuk
berbitjara tentang benda-benda itu lebih
landjut lagi.
6 Setelah segala hal itu teratur
demikian, maka kemah pertama boleh
dimasuki para imam tiap-tiap hari, untuk
melaksanakan tugas kebaktiannja.
7 Akan tetapi jang kedua boleh dimasuki
hanja oleh imam-agung dan hanja
satu kali setahun, dan tidak tanpa
membawa darah untuk dipersembahkan
karena kesalahan dirinja sendiri dan
pelanggaran-pelanggaran rakjat.

Ibrani 9.8–12
8 Dengan
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hal itu Roh Kudus hendak
menjatakan, bahwa djalan masuk
ruangan mahakudus belum terbuka,
selama ruangan pertama masih berdiri.
9 Itu melambangkan kenjataan jang
sekarang. Didalamnja dipersembahkan
kurban-kurban jang tidak mampu
menjempurnakan para penjembah
dalam hati-nurani mereka.
10 Dia hanja mengenai peraturanperaturan tentang hal-hal djasmani,
seperti makanan, minuman dan pelbagai
matjam pembasuhan, jang hanja berlaku
sampai pembaharuan tiba.
11 Tetapi Kristus jang datang sebagai
Imam-agung untuk mengurus hartaharta keselamatan kita, telah melintasi
kemah jang lebih besar dan lebih
sempurna, jang bukan dikerdjakan
dengan tangan, artinja tidak termasuk
alam ini.
12 Lalu Ia telah memasuki ruangan jang
mahakudus, bukan dengan membawa
darah domba-domba djantan dan darah
anak-anak sapi, melainkan dengan
membawa darahNja sendiri, satu kali
untuk selama-lamanja, sebab dengannja
Ia telah memperoleh penebusan abadi.

Ibrani 9.13–18
13 Dan
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kalau darah domba-domba
djantan dan sapi-sapi djantan, lagi
pertjikan abu sapi-sapi muda, sanggup
membersihkan orang-orang jang nadjis,
djadi membersihkan daging sadja,
14 betapa lebihnja darah Kristus,
jang dalam Roh kekal telah
mempersembahkan Dirinja kepada
Allah sebagai kurban takbernoda,
dapat membersihkan hati-nurani
kita dari segala perbuatan mati,
sehingga kita sanggup berbakti kepada
Allah-Jang-Hidup.
15 Maka itulah sebabnja Ia telah
mendjadi pengantara suatu perdjandjian
baru. Dengan wafatNja Ia telah
menebus pelanggaran-pelanggaran
jang dilakukan sepandjang perdjandjian
pertama, sehingga orang-orang jang
dipanggil dapat menerima warisan jang
didjandjikan.
16 Dimana terdapat suatu wasiat, disitu
matinja pewasiat harus dibuktikan.
17 Wasiat barulah sah, bila pewasiat
telah meninggal dan tidak mengikat
selama dia masih hidup.
18 Sebab itu perdjandjian pertama tidak
disahkan tanpa darah.

Ibrani 9.19–24
19 Sesudah
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Moses memaklumkan
ketentuan-ketentuan hukum kepada
umat, diambilnja darah lembu djantan
muda dan darah domba djantan, lagipun
air, bulu merah dan zuf, lalu dipertjikinja
buku sendiri dan seluruh umat.
20 Dalam pada itu ia berkata: Inilah
darah perdjandjian jang ditetapkan oleh
Allah bagimu.
21 Demikian pula kemah dan segala
alat jang digunakan untuk kebaktian
dipertjiki dengan darah itu.
22 Menurut hukum hampir segala
sesuatu disutjikan dengan darah, dan
tanpa tumpahan darah tidak terdapat
pengampunan.
23 Sebab itu jang merupakan lambang
dari barang-barang surgawi harus
disutjikan setjara itu, tetapi barang
surgawi sendiri oleh kurban jang lebih
sempurna.
24 Sebab Kristus tidak masuk kedalam
suatu ruangan buatan tangan, jang
hanja merupakan suatu tiruan dari
jang sedjati, melainkan kedalam surga
sendiri, supaja Ia menghadap Allah guna
kepentingan-kepentingan kita.

Ibrani 9.25–10.1
25 Dan
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bukan berulang kali Ia
mengurbankan Dirinja, seperti imamimam agung harus memasuki ruangan
jang mahakudus tiap-tiap tahun, dan
tidak dengan membawa darah mereka
sendiri.
26 Karena sekiranja demikian halnja
dengan Kristus, maka seharusnja Ia
telah menderita sengsaraNja kerap kali
sedjak terletaknja dasar djagat raja.
Akan tetapi Ia telah menampakkan
diri satu kali sadja dizaman achir ini,
untuk memusnahkan dosa-dosa dengan
kurbanNja.
27 Sebagaimana manusia mati hanja
satu kali lalu diadili,
28 demikian Kristuspun mengurbankan
Dirinja satu kali sadja sambil
menanggung dosa-dosa banjak
orang, tetapi Ia akan menampakkan
Dirinja sekali lagi tanpa menanggung
dosa, untuk menganugerahkan
keselamatan kepada semua orang jang
menunggukannja.
1 Didalam hukum hanja terdapat
bajangan-bajangan dari hartaharta dunia jang akan datang, bukan
wudjud dan hakekatnja. Sebab itu
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Ibrani 10.2–6
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mustahil hukum itu dengan kurbankurbannja jang selalu sama dan tiap-tiap
tahun diulangi, membawa orang-orang
jang mengambil bagian didalamnja,
kepada kesempurnaan.
2 Karena sekiranja demikian,
bukankah sudah lama orang berhenti
mempersembahkan kurban-kurban itu?
Memang seandainja orang-orang jang
mempersembahkan kurban-kurban
itu telah disutjikan olehnja untuk
selama-lamanja, nistjaja mereka tetap
tidak sadar akan dosa-dosanja lagi.
3 Tetapi djustru oleh persembahanpersembahan itu kesadaran akan
dosa-dosa ditimbulkan tiap-tiap tahun
kembali.
4 Mustahil darah sapi-sapi djantan
dan darah domba-domba djantan
menghapus dosa.
5 Sebab itu Iapun berkata ketika masuk
kedunia ini: Kurban-kurban sembelihan
dan persembahan-persembahan tiada
Kaukehendaki, tetapi sebuah tubuh telah
Kausediakan bagiKu;
6 kurban-kurban bakaran dan kurbankurban perdamaian tidak Engkau
sukai,

Ibrani 10.7–12
7 maka
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berkatalah Aku: Lihatlah, Aku
datang memenuhi kehendakMu, ja Allah,
seperti ada tertulis tentang Aku dalam
gulungan Kitab.
8 Djadi, kalau Ia mula-mula
berkata: kurban-kurban sembelihan,
persembahan-persembahan, kurbankurban bakaran dan kurban-kurban
perdamaian tidak Kaukehendaki dan
sukai, meskipun dipersembahkan
menurut sjarat-sjarat hukum,
9 dan Ia melandjutkan: Lihatlah,
Aku datang memenuhi kehendakMu,
maka njatalah bahwa jang pertama
telah dibatalkanNja dan jang kedua
ditetapkanNja.
10 Berkat kehendakNja itu kita telah
dikuduskan oleh kurban tubuh Jesus
Kristus, satu kali untuk selama-lamanja.
11 Selandjutnja, sedangkan tiap-tiap
imam melakukan tugasnja tiap-tiap
hari sambil berdiri, dan berulang kali
mempersembahkan kurban-kurban
jang sama, jang pula tidak mampu
menghapuskan dosa,
12 Ia sebaliknja mempersembahkan
kurbanNja untuk penghapusan dosa

Ibrani 10.13–19
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hanja satu kali, lalu tetap duduk
disebelah kanan Allah.
13 Ia kini hanja menunggukan ketikanja
segala musuhnja didjadikan tumpuan
kakiNja.
14 Karena dengan satu Kurban jang
tunggal Ia telah menjempurnakan untuk
selama-lamanja semua orang jang ingin
dikuduskan olehNja.
15 Hal itu disaksikan oleh Roh Kudus
pula. Sesudah sabdaNja:
16 "Inilah perdjandjian jang sesudah
zaman ini akan Kuadakan dengan
mereka" dan bersabda pula "Aku akan
meletakkan hukumKu dalam hati mereka
dan menuliskannja dalam akal-budinja",
17 ditambahNja lagi: "Aku tidak akan
mengingati dosa-dosa dan kedurhakaan
mereka lagi".
18 Tetapi kalau dosa-dosa sudah
diampuni, maka tak diperlukan lagi
suatu kurban karena dosa.
19 Djadi, saudara-saudara, sebab
kita mempunjai kepastian bahwa kita
dapat masuk kedalam ruangan jang
mahakudus berkat darah Jesus,

Ibrani 10.20–26
20 dengan
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menempuh djalan baru jang
hidup, jang dibuka olehNja melalui tirai
tubuhNja,
21 dan kita mempunjai seorang imam
mulia jang dilantik mendjadi pengurus
Rumah Allah,
22 maka hendaklah kita menemuiNja
dengan hati tulus ichlas, penuh
kepertjajaan, dengan hati-nurani jang
bersih dari segala kedjahatan dan
dengan tubuh jang dibasuh dengan air
djernih.
23 Hendaklah kita teguh berpegang
pada pengakuan harapan kita, sebab
setialah Dia jang telah memberi djandji
itu.
24 Hendaklah kita selalu menaruh tjinta
kasih dan dalam segala pengamalan.
25 Djanganlah kamu mendjauhkan
diri dari perkumpulan-perkumpulan
umatmu, seperti ada beberapa orang
jang berbuat demikian, melainkan
hendaklah kamu masing-masing
mempergiat jang lain, dan itu makin
lebih semakin hari itu mendekat.
26 Karena kalau kita dengan sengadja
berdosa, sesudah menerima
pengetahuan akan kebenaran, tak

Ibrani 10.27–33
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ada lagi satu kurban untuk menghapus
dosa itu,
27 sebaliknja hanja tersedia bagi kita
hukuman jang mengerikan dan api jang
dahsjat, jang membakar habis semua
orang durhaka.
28 Apabila seseorang memungkiri
hukum Moses, ia dihukum mati atas
kesaksian dua tiga orang tanpa kasihan,
29 maka betapa ngerinja hukuman jang
kamu sangka patut didjatuhkan kepada
dia, jang menerdjang Putera Allah,
mengaibkan darah perdjandjian jang
telah menguduskannja, dan mentjertja
Roh segala rahmat?"
30 Karena kita mengenal Dia, jang telah
bersabda: "Pada Akulah dendam; Aku
jang membalas". Dan jang berikut ini:
"Tuhan akan mengadili umatNja".
31 Ngeri benar kalau djatuh dalam
tangan Allah-Jang-Hidup.
32 Ingatlah akan masa dahulu, waktu
kamu sesudah diterangi telah bertahan
dalam perdjuangan jang hebat, penuh
sengsara,
33 jaitu waktu kamu sendiri
dipertontonkan sambil ditjertjatjertja dan ditindas, ataupun kamu

Ibrani 10.34–39
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mengambil bagian dalam penderitaan
mereka jang diperlakukan sedemikian
itu.
34 Memang kamu telah mengambil
bagian dalam sengsara orang-orang
jang telah dipendjarakan, dan kamu
sendiri telah menerima perampasan
harta-bendamu dengan sukatjita, sebab
kamu tahu bahwa kamu memiliki
harta-harta jang lebih mulia dan jang
tetap tahan.
35 Sebab itu djanganlah kamu buangkan
harapanmu jang pasti, jang mendjamin
gandjaran jang limpah-limpah.
36 Jang kamu perlukan, ialah ketekunan
supaja kamu dengan memenuhi
kehendak Allah akan memperoleh apa
jang didjandjikan itu.
37 "Sebab waktu pendek sadja, bahkan
pendek sekali, sampai jang hendak
datang akan tiba dan Ia tidak melambat."
38 "Orang-orangKu jang benar hidup
dari kepertjajaan, tetapi kalau ia mundur,
Aku tidak berkenan kepada dia lagi".
39 Tetapi kita bukan orang jang mundur
untuk binasa, melainkan jang tetap
pertjaja untuk keselamatan djiwa.

Ibrani 11.1–6
1 Kepertjajaan
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mendjaminkan
apa jang diharapkan dan
membuktikan kenjataan-kenjataan jang
tidak kelihatan.
2 Djustru dalam itu para leluhur
memperoleh kesaksian jang baik.
3 Dalam kepertjajaan kita mengerti
bahwa djagat raja dibentuk oleh sabda
Allah, dan bahwa jang kelihatan berasal
dari pada jang tidak kelihatan.
4 Dalam kepertjajaan Abel telah
mempersembahkan kurbannja jang lebih
luhur dari kurban Kain. Sebab itu ia
mendapat bukti bahwa ia benar. Allah
sendiri telah membenarkan kurban itu
dan demikian Abel masih bitjara sesudah
mati.
5 Dalam kepertjajaan Henok diangkat
dan demikian tidak mengalami kematian.
Ia tidak terdjumpa lagi sebab diangkat
oleh Allah. Sebelum diangkat telah
disaksikan tentangnja, bahwa ia
berkenan pada Allah.
6 Tetapi tanpa kepertjajaan mustahil
orang berkenan pada Allah. Kalau
seseorang hendak mendekati Allah,
perlulah ia pertjaja, bahwa Allah ada
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Ibrani 11.7–11
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dan bahwa Ia menggandjari orang jang
mentjariNja.
7 Dalam kepertjajaan Noe dengan takwa
menjediakan sebuah bahtera, guna
menjelamatkan keluarganja, tatkala ia
mendapat pernjataan dari Allah tentang
suatu hal jang belum kelihatan. Dengan
berbuat demikian ia telah menghukum
dunia dan djadi ahliwaris sesuai dengan
kepertjajaannja.
8 Dalam kepertjajaan Abraham segera
mengikuti perintah tatkala ia dipanggil
untuk mengungsi kesuatu tanah bakal
miliknja, dan ia berangkat tanpa
mengetahui tempat jang ditudjunja.
9 Dalam kepertjajaan pula ia menetap
dalam tanah jang didjandjikan itu,
bagaikan dalam pengasingan, dan ia
diam disitu dalam kemah-kemah seperti
djuga Isaak dan Jakob, jang sama-sama
ahli waris djandji jang satu itu.
10 Ia menunggu-nunggukan sadja kota
jang beralas kukuh, jang direntjanakan
Allah baginja dan dibangunkan oleh Allah
sendiri.
11 Dalam kepertjajaan Sara mendapat
kesuburan rahimnja, berlawanan dengan
landjutnja usianja: sebab ia tidak

Ibrani 11.12–16

38

sangsi akan kesetiaan Dia jang telah
memberikan djandji itu.
12 Demikian dari satu orang, jang
malah telah mati dajanja, dilahirkan
turun-temurun sebanjak bintang dilangit
dan jang djumlahnja tak terhitungkan
seperti butir pasir dipesisir laut.
13 Dalam kepertjajaan itu semua
mereka telah meninggalkan dunia tanpa
memperoleh apa jang didjandjikan,
tetapi mereka telah memandangnja
dari djauh sambil melambai-lambai
kepadanja, dan mereka mengaku bahwa
mereka hanja pengembara sadja dan
perantau diatas bumi ini.
14 Siapa jang berkata demikian,
menjatakan bahwa ia sedang mentjari
tanah airnja.
15 Sekiranja mereka dalam itu ingat
akan tanah-asalnja, nistjaja ada
kesempatan bagi mereka untuk pulang
kesitu.
16 Tetapi mereka merindukan tanah-air
jang lebih baik, ialah jang surgawi,
dan sebab itu Allah tidak malu disebut
Allah mereka. Dan memang ia telah
menjediakan sebuah kota bagi mereka.

Ibrani 11.17–22
17 Dalam
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kepertjajaan Abraham, tatkala
ia diudji, telah mempersembahkan
Isaak untuk mendjadi kurban. Ia rela
mengurbankan putera-tunggalnja,
walaupun ia telah menerima djandji,
18 jaitu dikatakan kepadanja: "Jang
berasal dari Isaak akan disebut kaum
keturunanmu".
19 Ia berpendapat, bahwa Allah
berkuasa membangkitkan pula orangorang jang telah mati. Dan sebab itu
ia memperoleh dia kembali dan hal itu
mengandung suatu ibarat.
20 Dalam kepertjajaan Isaak, sambil
memandang djauh kedepan, telah
memberi berkatnja kepada Jakub dan
Esau.
21 Dalam kepertjajaan Jakub, bila
hampir mati telah memberkati kedua
putera Josep masing-masing, dan
menjembah sudjud sambil bersandar
pada tongkatnja.
22 Dalam kepertjajaan Josep ketika
adjalnja hampir sampai, ingat akan
bakal pengungsian putera-putera Israel,
dan ia memberikan pesanan-pesanan
tentang djenazahnja.

Ibrani 11.23–29
23 Dalam
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kepertjajaan Moses jang
baru lahir disembunjikan oleh ibu dan
bapaknja, sebab baji itu elok rupanja,
dan mereka tidak takut akan perintah
radja.
24 Dalam kepertjajaan Moses jang
sudah dewasa menolak disebut anak
puteri Faraon.
25 Ia lebih suka menderita senasib
dengan umat Allah, dari pada untuk
sementara mendapat untung dari dosa.
26 Dipandangnja penghinaan demi
"jang diurapi" lebih berharga dari pada
harta-benda Mesir. Pandangan matanja
tetap mengarah kepada gandjaran.
27 Dalam kepertjajaan ia telah
meninggalkan Mesir tanpa takut kepada
pemberangan radja. Ia bertahan sebab
ia seolah-olah tetap memandang kepada
hal-hal jang tidak kelihatan.
28 Dalam kepertjajaan ia telah
merajakan paskah dan mengadakan
pertjikan darah, supaja sang pembinasa
djangan menjentuh putera-putera
sulung mereka.
29 Dalam kepertjajaan mereka telah
melintasi Laut-merah bagaikan daratan,
sedangkan orang-orang Mesir jang

Ibrani 11.30–34
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mentjoba berbuat demikian pada
tenggelam.
30 Dalam kepertjajaan tembok-tembok
Jericho roboh, sesudah diedari tudjuh
hari lamanja.
31 Dalam kepertjajaan Rahab pelatjur
itu, tidak turut dibinasakan bersama
dengan kaum durhaka, sebab ia telah
menjambut para mata-mata dengan
damai.
32 Dan apakah jang hendaknja
kukatakan lagi? Waktu tidak tjukup
sekiranja aku hendak memaparkan lagi
tentang Gedeon, Barak, Samson, Jefre,
David, Samuel dan para nabi.
33 Dalam kepertjajaan mereka telah
berhasil mengalahkan keradjaankeradjaan dalam perang, mendjalankan
keadilan, memperoleh apa jang
didjandjikan, menjumbat mulut
singa-singa,
34 memadamkan api jang dahsjat,
meluputkan diri dari mata pedang
jang tadjam, terpulih kekuatan
dalam kelemahan, diperkuat dalam
pertempuran dan memukul mundur
balatentera-balatentera asing;

Ibrani 11.35–40
35 ibu-ibu
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mendapat kembali orangorangnja jang telah mati sebab
dibangkitkan; orang-orang lain bertekun
bila disiksa dan mereka menolak
pembebasan supaja memperoleh
kebangkitan jang lebih mulia;
36 orang-orang lain pula diudji dengan
ditjertjai, didera, kena belenggu dan
dipendjarakan;
37 ada lagi jang diradjam, jang
digergadji, jang dibunuh dengan
pedang; jang lain mengembara
berselubung kulit domba dan kambing,
sambil menderita kekurangan, tindasan
dan sengsara.
38 Dunia ini tidak lajak bagi mereka.
Mereka mengembara dipadang gurun
dan pegunungan, tinggal dalam gua-gua
dan tjelah-tjelah gunung.
39 Semua mereka mendapat pudjian
karena kepertjajaannja. Namun
demikian mereka tidak mendapat apa
jang didjandjikan.
40 Bagi kita Allah telah menjediakan
jang lebih sempurna, supaja mereka itu
tidak mentjapai kesempurnaannja tanpa
kita.

Ibrani 12.1–5
1 Sebab
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kita dilingkupi awan
penjaksi iman sebesar itu, maka
marilah kita melemparkan djauh segala
beban dan dosa-dosa jang merintangi
kita, dan berlarilah dengan segala
ketekunan pada perlombaan jang
ditentukan bagi kita.
2 Dalam pada itu amatilah Jesus,
pelopor kita dalam kepertjajaan, jang
membawa kita kepada kesempurnaan.
Iapun ganti kesukaan jang tersedia
baginja, mau menanggung salib sambil
mengabaikan segala kehinaannja.
Sekarang ia duduk disebelah kanan
tachta Allah.
3 Ingatlah selalu akan penderitaan
hebat jang ditahanNja terhadap
pertentangan kaum pendosa, supaja
djangan djiwamu sampai melesu dan
achirnja putus asa.
4 Sampai sekarang kamu belum
melawan sampai berdarah dalam
pergumulanmu dengan dosa.
5 Kamu sudah lupa akan peringatan
Allah kepadamu, dimana Ia menegur
kamu bagaikan kanak-kanak, sabdaNja:
"Hai anakKu, djanganlah engkau
mengabaikan siksa jang datang
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dari Tuhan, dan patah hati karena
hukumanNja.
6 Karena Tuhan menjiksakan orang jang
ditjintainja, dan Ia menghadjari mereka
jang diakuiNja sebagai anak-anakNja.
7 Kamu menderita untuk dididik.
Allah memperlakukan kamu sebagai
putera-puteraNja. Karena anak mana
tidak dididik oleh bapanja dengan siksa
djuga?
8 Djikalau kamu dibesarkan tanpa siksa
- tiap-tiap orang mendapat bagiannja
- kamu adalah anak-anak haram dan
bukan putera.
9 Tambahan pula, bila ajah kita
mengasuh kita dengan siksa djuga,
kita patuh kepadanja. Djadi bukankah
sudah sewadjarnja kita lebih suka
tunduk kepada Bapa segala roh, untuk
memperoleh hidup?
10 Mereka itu mendidik kita selama
waktu pendek dan menjiksa kita
sewenang hatinja, tetapi Ia menjiksa
supaja kita akan berbahagia dan
mendapat bagian dalam kekudusanNja.
11 Memang segala penjiksaan
dalam pendidikan menjedihkan
untuk sementara waktu dan bukan

Ibrani 12.12–17
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menggembirakan, tetapi kemudian
menghasilkan buah-buah kebenaran
jang menjelamatkan semua orang jang
dididik dengannja.
12 Maka oleh sebab itu kuatkanlah
tanganmu jang lesu dan lututmu jang
gojang-gojang.
13 Ratakanlah djalan bagi kakimu supaja
kalau pintjang djangan terpeletjok,
melainkan sembuh.
14 Tjobalah hidup dalam damai dengan
semua orang, dan kedjarilah kekudusan
sebab tanpa itu tak seorangpun dapat
memandang Allah.
15 Djagalah supaja djangan seorangpun
mengundurkan diri dari rahmat Allah,
dan djangan bertumbuh akar-akar
pahit jang menghasilkan kerusuhan dan
meratjuni banjak orang.
16 Djangan pula seseorang diantara
kamu mendjadi tjabul dan penghina
barang kudus, seperti Esau jang telah
menukar hak-sulungnja dengan sepiring
makanan.
17 Kamu tahu bagaimana ia kemudian
menuntut berkat itu tetapi ia ditolak.
Walaupun ia mentjarinja dengan
berlinang air matanja namun tak

Ibrani 12.18–23
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terdapat lagi suatu kesempatan untuk
berbalik.
18 Jang kamu sedang dekati, bukannja
barang-barang jang dapat diraba, api
bernjala, awan mendung, kegelapan,
badai,
19 dan bukan pula bunji nafiri
dan gemuruh perkataan demikian
hebat, sehingga orang-orang jang
mendengarnja memohon supaja
djangan ditambah bagi mereka satu
perkataanpun lagi.
20 Mereka tidak tahan mendengar
perintah: "Meski seekor hewan sekalipun
jang menjentuh gunung harus diradjam.
21 Dan penglihatan disitu demikian
dahsjat, sehingga Moses berseru: aku
gementar ketakutan.
22 Tetapi kita sudah sampai pada bukit
Sion dan dikota Allah Jang-Hidup,
Jerusalem jang surgawi, dengan djutaan
Malaekatnja dan pesta-pestanja jang
meriah;
23 sudah sampai dalam perkumpulan
putera-putera sulung jang namanja
tertjatat disurga. Kamu sudah dekat
pada Allah, hakim semua orang, pada
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roh-roh mereka jang telah selesai
kesempurnaannja,
24 pada pengantara perdjandjian baru,
Jesus dan pada pertjikan darah jang
berbitjara lebih kuat dari pada darah
Abel.
25 Djagalah supaja kamu djangan
menolak Dia jang berbitjara kepadamu.
Kalau orang-orang jang menolak dia
jang memaklumkan firman-firman Allah
dibumi tidak terluput, apalagi kita kalau
kita berpaling dari Dia jang berbitjara
dari surga.
26 SuaraNja pernah mengguntjangkan
bumi, tetapi sekarang Ia menjatakan:
"Sekali lagi Aku akan mengguntjangkan
bukan bumi sadja, melainkan langitpun
djuga".
27 Utjapan "sekali lagi" itu menjatakan
suatu perubahan pada benda-benda
jang digontjangkan, sebab dia bersifat
machluk, supaja akan tinggal hanja jang
tak tergontjangkan.
28 Kita dapat menerima keradjaan jang
tak tergontjangkan, maka hendaklah
kita bersjukur dan karenanja mengabdi
kepada Allah dengan hormat dan takut,
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Allah kita adalah selaksana api
jang membakar.
1 Tjinta-kasih persaudaraan
hendaknja tetap terpelihara.
2 Djangan kamu kurang ingat mendjamu
orang, sebab dengan berbuat demikian,
beberapa orang dengan tidak tahu telah
mendjamu Malaekat-Malaekat.
3 Ingatlah akan orang-orang jang
meringkuk dalam pendjara seolah-olah
kamu sendiri turut terpendjara bersama
mereka, dan djuga akan orang-orang
jang diperlakukan tidak baik, dalam
keinsjafan bahwa kamu sendiri bertubuh
djuga.
4 Haruslah kamu semua penuh hormat
terhadap hal perkawinan. Tempat tidur
djangan dinodai. Orang-orang jang
bertjabul dan berzinah akan dihukum
oleh Allah.
5 Djangan kamu loba uang melainkan
tjukupkan dirimu dengan apa jang ada.
Allah telah bersabda: "Aku tidak akan
menarik diri daripadamu, Aku takkan
meninggalkan kamu".
6 Sebab itu hendaklah kita berkata
dengan tabah hati: "Tuhan penolongku,
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aku tidak takut: apakah lagi dapat
diperbuat orang melawan aku".
7 Ingatlah pula akan para pemimpinmu
jang telah menjampaikan sabda Allah
kepadamu. Perhatikanlah achir hidup
mereka, dan teladanilah kepertjajaan
mereka.
8 Jesus Kristus tetap jang sama:
kemarin, hari ini dan selama-lamanja.
9 Djanganlah kamu disesatkan oleh
matjam-matjam adjaran asing. Lebih
baik kamu memperkuat hatimu dengan
rahmat, dan tidak dengan djenisdjenis makanan, jang tidak berfaedah
sedikitpun bagi mereka jang mentjarinja.
10 Kita mempunjai altar dari padanja
orang-orang jang melajani kemah tidak
boleh makan.
11 Badan binatang-binatang jang
darahnja dibawa oleh imam-imam agung
kedalam ruangan jang mahakudus untuk
dosa, dibakar diluar perkemahan.
12 Demikianpun Jesus telah menderita
sengsaraNja diluar pintu-gerbang untuk
menguduskan umatNja dengan darahNja
sendiri.
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hendaklah kitapun keluar
kepadanja, keluar dari perkemahan dan
menanggung kehinaanNja.
14 Sebab disini tidak ada kota untuk
menetap bagi kita; kita mentjari kota
jang datang kemudian.
15 Maka hendaklah kita dengan
perantaraanNja tiap-tiap waktu
mempersembahkan pudjian kepada
Allah, jaitu buah-buah bibir kita jang
memuliakan namaNja.
16 Djangan pula kamu lupa memberi
derma dan saling menjokong,
sebab kurban-kurban jang demikian
menjenangkan Allah.
17 Taatilah para pemimpinmu dan
dengarkanlah pengadjaran mereka,
sebab mereka adalah pendjaga djiwamu
dan bertanggung-djawab atas hal itu.
Hendaknja mereka dapat berbuat itu
dengan gembira dan tidak dengan
keluh-kesah, hal mana tentu tidak
berfaedah bagimu.
18 Doakanlah kami selalu. Kami jakin
bahwa hati-nurani kami murni, sebab
kami berusaha hidup luhur dalam
segala-galanja.
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kuminta kepadamu chususnja
dengan hangat, supaja aku lekas
dikembalikan kepadamu.
20 Moga-moga Allah, pokok segala
damai, jang telah membangkitkan dari
dunia maut Gembala-agung segala
domba, Tuhan kita Jesus Kristus, karena
darah perdjandjian abadi,
21 memberi kamu semangat untuk
memenuhi kehendakNja dengan segala
djenis pengamalan; hendaknja Ia
mengerdjakan dalam kita segalagala jang dapat menjenangkanNja,
dengan perantaraan Jesus Kristus jang
patut dimuliakan sepenuh-penuhnja
sepandjang segala abad. Amin.
22 Aku minta, saudara-saudara,
supaja kamu menjambut peringatanperingatanku itu dengan rela hati; aku
hanja menulisnja dengan ringkas sadja.
23 Ketahuilah bahwa saudara kita
Timoteus telah dibebaskan. Kalau ia
lekas datang, aku akan mengundjungi
kamu bersama dengan dia.
24 Sampaikanlah salamku kepada para
pemimpin dan semua orang kudus.
Saudara-saudara dari Italia memberi
salam kepadamu.

Ibrani 13.25
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rahmat selalu menjertai
kamu sekalian.

Yakobus
1 Jakobus,

abdi Allah dan abdi
Jesus Kristus, memberi salam
kepada keduabelas suku jang tersebar
diperasingan.
2 Saudara-saudara sekalian, anggaplah
sebagai suatu kebahagiaan bila
kamu mendapat bermatjam-matjam
pertjobaan;
3 sebab kamu tahu bahwa udjian
terhadap imanmu menghasilkan
ketekunan.
4 Tetapi kamu haruslah benar-benar
bertekun supaja kamu mendjadi
manusia jang sempurna, utuh dan tak
berkekurangan sedikitpun.
5 Bila salah seorang daripadamu
kurang bidjaksana, hendaklah ia
memohonkannja dari Allah; dan Allah
akan memberikan kepadanja tanpa
sjarat atau kata-kata keras.
6 Mohonlah dengan kepertjajaan
dan dengan tidak bimbang. Karena
orang jang bimbang diumpamakan

1
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seperti gelombang laut jang diombangambingkan kian-kemari oleh angin.
7 Orang sematjam itu djanganlah
menjangka bahwa ia akan menerima
sesuatu dari Allah.
8 Karena seorang ragu-ragu tidak akan
menemui ketenangan dalam segala
djalannja.
9 Tetapi hendaklah saudara jang
rendah hati memegahkan dirinja bila
ditinggikan.
10 Tetapi orang jang kaja, bila ia
direndahkan, sebab bagaikan bunga
rumputan ia akan lenjap.
11 Karena matahari terbit dan
memanasinja serta membuat rumputan
itu laju, lalu gugurlah bunganja dan
lenjaplah keelokan rupanja. Demikian
djuga orang-orang kaja akan djadi laju
pada segala perdjalanan hidupnja.
12 Berbahagialah orang jang mengalami
pertjobaan; karena setelah diudji, dia
akan menerima mahkota kehidupan jang
didjandjikan Allah bagi orang-orang jang
mentjintaiNja.
13 Bila mengalami penggodaan, tak
seorangpun boleh berkata bahwa ia
digodai oleh Allah, karena sebagaimana
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Allah tak dapat digoda kepada
kedjahatan, demikianpun Ia tidak
menggodai seorangpun.
14 Tetapi tiap-tiap orang digodai, ditarik
dan dipikat oleh hawa-nafsunja sendiri.
15 Kemudian bila hawa-nafsu itu telah
mengandung, lalu melahirkan dosa; dan
bila dosa itu telah mendjadi besar maka
akan mengakibatkan kematian.
16 Karena itu saudara-saudaraku jang
kekasih, djanganlah kamu sesat.
17 Adapun semua karunia jang baik dan
anugerah jang sempurna, datangnja
dari atas, dari Bapa segala terang. Dia
tak mengenal perubahan dan kegelapan
karena pertukaran.
18 Atas kehendakNja sendiri Ia telah
mentjiptakan kita dengan firman
kebenaranNja supaja kita mendjadi jang
pertama dari segala tjiptaanNja.
19 Saudara-saudaraku jang kekasih,
kamu ketahui bahwa semua orang harus
tjepat untuk mendengar, tetapi lambat
untuk berbitjara dan lambat untuk
marah.
20 Karena kemarahan manusia itu
bukannja suatu perbuatan kebenaran
dihadapan Allah.
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itu buanglah segala
sesuatu jang nadjis dan segala
matjam kedjahatan, dan terimalah
dengan lemah-lembut sabda jang
tertanam didalam hatimu jang dapat
menjelamatkan djiwamu.
22 Tetapi hendaklah kamu mendjadi
orang jang melaksanakan adjaran dan
bukan pendengar sadja, jang menipu
diri sendiri.
23 Sebab, kalau seseorang tjuma
mendengar dan tidak melaksanakan
adjaran itu, ia dapat dibandingkan
dengan orang jang tengah mengamatamati wadjahnja sendiri didepan
tjermin.
24 Sebab baru sadja mengamati dirinja
sendiri ia pergi dan segera djuga
terlupalah olehnja bagaimana rupanja.
25 Tetapi orang jang menjelami hukum
jang sempurna, hukum kemerdekaan,
serta bertekun didalamnja, tidak akan
mendjadi pendengar jang pelupa,
tetapi pelaksana pekerdjaan. Dan
inilah orang jang akan berbahagia oleh
pekerdjaannja.
26 Kalau sekiranja seorang menganggap
dirinja saleh, tetapi tidak mengekangi
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lidahnja maka ia hanja menipu dirinja,
dan kosong kesalehannja itu.
27 Kesalehan jang murni dan tak
bertjemar dihadapan Allah, Bapa kita,
ialah mengundjungi para jatim piatu dan
djanda-djanda dalam kesulitan mereka,
dan tetap mendjaga dirinja tak ditjemari
oleh dunia ini.
1 Saudara-saudara, kamu jang
pertjaja akan Jesus Kristus,
Tuhan kemuliaan, djanganlah kamu
menjangkutkan imanmu itu dengan
memihak sebelah dan berhamba-mata.
2 Sebab, kalau sekiranja seorang masuk
kedalam rumah sembahjangmu dengan
berpakaian indah, bertjintjin mas, dan
pada waktu jang sama seorang miskin
jang berpakaian buruk,
3 lalu kamu mengindahkan orang jang
berpakaian indah itu, seraja berkata
kepadanja: Silakan tuan mengambil
tempat jang mulia ini, sedang kepada
orang jang miskin itu: Berdirilah disitu,
atau duduklah pada bangku kakiku, -4 bukankah kamu telah membuat
pembedaan pada dirimu, dan kamu
mendjadi hakim dengan pikiran jang
djahat?

2
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saudara-saudaraku jang
kekasih, bukankah Allah memilih
orang-orang jang miskin didunia ini
untuk mendjadi kaja dalam Iman,
dan mendjadi pewaris keradjaan jang
didjandjikan Allah bagi orang-orang jang
mengasihiNja?
6 Tetapi kamu telah menghinakan
orang-orang miskin. Bukankah orangorang kaja jang menindas kamu dengan
kekuasaannja dan menjeret kamu
kepengadilan?
7 Bukankah mereka itu jang menghodjat
nama baik jang diserukan atasmu?
8 Tetapi kalau kamu melaksanakan
hukum radjawi menurut sabda
Kitab Kudus: "Tjintailah sesamamu
seperti dirimu sendiri", maka kamu
melaksanakannja dengan baik.
9 Tetapi kalau kamu memihak, maka
kamu berbuat dosa dan kamu dihukum
oleh Hukum sebagai pelanggar Hukum.
10 Barang siapa jang mentaati
segenap Hukum tetapi melanggar satu
daripadanja, dia bersalah terhadap
semua jang lain djuga.
11 Sebab Dia jang mengatakan: djangan
bertjabul; Dia djuga mengatakan:
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djangan membunuh. Sebab kalau
engkau tidak bertjabul, tetapi
membunuh orang, maka engkau
mendjadi pelanggar Hukum.
12 Hendaklah kamu berbitjara dan
berlaku sedemikian seperti orang jang
hendak diadili oleh Hukum kemerdekaan.
13 Karena pengadilan tidak berbelaskasihan kepada orang, jang tidak
menaruh belas-kasihan. Djadi tjintakasih itu mengatasi penghukuman.
14 Saudara-saudaraku, apa faedahnja
djikalau seseorang mengatakan dia
memiliki iman, tetapi tidak berlaku
menurut imannja? Dapatkah imannja
menjelamatkan dia?
15 Sekiranja ada saudara dan saudari
kita jang tak berpakaian serta
berkekurangan makanan sehari-hari,
16 lalu seorang daripadamu berkata
kepada mereka: Pergilah dalam
damai, hangatkan dirimu serta
makanlah sampai kenjang, tetapi tidak
memberikan kepada mereka apa jang
perlu untuk tubuhnja, apakah faedahnja?
17 Demikianpun iman akan mati kalau
sekiranja tidak disertai perbuatan.
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barangkali ada orang akan
berkata: Engkau mempunjai iman, dan
padaku ada perbuatan; tundjukkan
kepadaku imanmu tanpa perbuatanperbuatan; dan saja akan menundjukkan
kepadamu dari perbuatan-perbuatanku,
imanku.
19 Engkau pertjaja bahwa ada satu
Allah sadja: itu baik; dan segala iblispun
pertjaja itu, serta gementar karenanja.
20 Hai manusia jang bebal, ketahuilah
sekarang, bahwa Iman tanpa perbuatan
itu adalah iman mati?
21 Bukankah Bapak kita Abraham
dibenarkan karena perbuatanperbuatannja, ketika ia mengurbankan
anaknja Isaak diatas altar?
22 Kamu lihat bahwa iman bekerdja
sama dengan perbuatan-perbuatannja:
dan dari perbuatan-perbuatan itu,
imannja disempurnakan.
23 Dan ditepatilah sabda Kitab Kudus,
katanja: Abraham pertjaja kepada Allah
dan itu terhitung sebagai kebenaran
baginja dan digelarkan sahabat Tuhan.
24 Kamu lihat bahwa manusia itu
dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannja
dan bukan hanja oleh Imannja?
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halnja dengan Rahab, wanita
sundal itu, bukankah dia dibenarkan
oleh perbuatannja karena menerima
pengintai-pengintai dan menghantarkan
mereka keluar melalui djalan lain?
26 Sebagaimana tubuh tanpa djiwa
demikian pula Iman itu tanpa perbuatan
akan mati.
1 Saudara-saudaraku, djanganlah
kamu semua mau mendjadi
pengadjar sebab ketahuilah bahwa kamu
hanja menerima hukuman lebih berat
karenanja.
2 Sebab kita semua dapat terantuk
dalam banjak hal. Tetapi kalau seorang
tidak terantuk dalam perkataannja:
dialah manusia jang sempurna, jang
dapat mengekang seluruh dirinja.
3 Kalau kita mengenakan kekang pada
mulut kuda supaja menurut kemauan
kita maka segenap tubuhnja dapat kita
belokkan.
4 Dan lihat sadja kapal-kapal, biarpun
besar dan dipukul oleh angin jang kuat,
namun dapat dibelokkan dengan kemudi
jang ketjil menurut kehendak djurumudi.
5 Demikianpun lidah adalah satu bagian
jang ketjil sadja pada tubuh kita, namun
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besar kekuatannja. Lihatlah sadja betapa
ketjil api jang menghanguskan hutan
jang besar!
6 Dan lidah itupun api, suatu dunia
kedjahatan! Lidah adalah satu dari
anggota-anggota tubuh kita jang dapat
mentjemarkan segenap tubuh kita dan
menghanguskan roda kehidupan kita,
sedang dia sendiri hangus oleh api
neraka.
7 Segala matjam binatang liar, burungburung serta binatang-binatang rajap
dan binatang-binatang lain dapat
didjinakkan dan sudah didjinakkan oleh
manusia.
8 Tetapi tak seorangpun dapat
mendjinakkan lidah, jang merupakan
sesuatu kedjahatan jang tak terkekang
dan jang penuh ratjun jang mematikan.
9 Dengan lidah itu kita memuliakan
Allah Bapa kita; dan dengan lidah itu
pula kita mengutuki sesama kita jang
telah ditjiptakan menurut gambaran
Allah.
10 Dari mulut jang sama keluar berkat
dan kutuk. Saudara-saudaraku, tidak
patut terdjadi demikian.
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mata air jang sama
membualkan air jang tawar dan pahit
serempak?
12 Saudara-saudaraku, dapatkah pohon
ara menghasilkan buah zaitun atau
pokok anggur menghasilkan buah ara?
Demikian pula sumber asin tak dapat
menghasilkan air tawar.
13 Kalau ada diantara kamu orang
jang menganggap diri bidjaksana
dan terpeladjar, haruslah dia
menundjukkannja dengan tjara hidup
jang baik dalam perbuatan-perbuatan
kebidjaksanaan dan kelembutan hati.
14 Kalau sekiranja kamu menaruh
perasaan dengki dan permusuhan dalam
batinmu, djangan kamu memegahkan
diri dan djangan berdusta melawan
kebenaran.
15 Sebab kebidjaksanaan sematjam itu
bukanlah kebidjaksanaan jang berasal
dari Atas, melainkan kebidjaksanaan
jang berasal dari dunia, dari nafsu dan
setan.
16 Sebab, dimana ada kedengkian
dan pertjederaan, disana tidak ada
ketenteraman dan disana terdapat tiap
kedjahatan.

Yakobus 3.17–4.4
17 Tetapi

12

kebidjaksanaan jang dari
atas asalnja, pertama-tama bersifat
sutji, tjinta-damai, sopan-santun,
ramah-tamah, selalu selaras dengan
kebaikan, penuh belas-kasihan dan
menghasilkan buah-buah jang baik,
tidak memihak, tidak bersifat munafik.
18 Tetapi keadilan adalah buah damai
dan hanja diperoleh oleh orang jang
mentjintai damai.
1 Dari mana datangnja peperangan
dan pertentangan antara kamu?
2 Bukankah dari hawa-nafsumu jang
bergelora dalam dirimu? Kamu ingin
akan sesuatu, tetapi kamu tidak
memperolehnja; kamu membentji dan
membunuh namun kamu tidak dapat
mentjapai tudjuanmu; kamu berkelahi
dan berperang tetapi kamu tidak
memperoleh suatupun, sebab kamu
tidak berdoa.
3 Dan kalau kamu memohonkannja,
kamu tidak mendapatnja karena berdoa
tidak baik, sebab apa jang kamu
mintakan, hendak kamu pergunakan
untuk hawa-nafsumu.
4 Hai orang-orang jang berzinah,
tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan
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dengan dunia adalah permusuhan
dengan Allah? Oleh karena itu barang
siapa jang mau mendjadi sahabat dari
dunia ini, mendjadikan dirinja musuh
Allah.
5 Adakah kamu sangka bahwa tanpa
alasan Kitab Kudus bersabda: Roh jang
dibiarkanNja mendiami kita diingininja
dengan tjemburu?
6 Tetapi Dia mengurniakan kita rahmat
jang lebih besar lagi. Karenanja
dikatakannja: Allah menentang orang
jang angkuh hati, tetapi Ia mengurniakan
rahmat kepada orang jang rendah hati.
7 Oleh karena itu djadilah bawahan
Allah, tetapi lawanilah setan dan dia
akan lari dari padamu.
8 Dekatilah Allah, dan Allah akan
datang mendekati kamu. Bersihkanlah
tanganmu, hai orang-orang berdosa;
dan sutjikanlah hatimu, hai kamu jang
ragu-ragu hatinja.
9 Hendaklah kamu berdukatjita,
menangis dan meratap; biarkanlah
tertawamu diganti dengan ratapan dan
kesukaanmu dengan kedukaan.
10 Rendahkanlah dirimu dihadirat Allah
dan Allah akan meninggikan kamu.
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djanganlah
kamu saling memfitnah. Barang
siapa memfitnah atau menghukum
saudaranja, dia menghinakan dan
mempersalahkan hukum. Tetapi kalau
engkau mempersalahkan hukum, maka
engkau bukannja pelaksana hukum
melainkan bertindak bagai hakimnja.
12 Ada hanja satu pembuat hukum
dan satu Hakim jang berkuasa
membinasakan dan membebaskan.
Tetapi siapakah engkau jang mengadili
sesamamu?
13 Lihatlah sekarang kamu jang
mengatakan: Hari ini atau besok kami
akan berangkat kekota ini atau itu dan
disana kami akan tinggal setahun dan
berniaga serta mentjari uang.
14 Sedangkan kamu tidak tahu apa jang
akan terdjadi esok.
15 Apakah arti hidupmu itu? Tak lain
daripada uap jang sebentar sadja
kelihatan, lalu lenjap: Karena itu
haruslah kamu katakan: sekiranja Allah
mau dan kalau nanti masih hidup, kita
akan membuat ini atau itu.
16 Tetapi sekarang kamu memegahkan
dirimu dalam kesombonganmu. Dan
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semua ketjongkakan jang demikian
adalah salah.
17 Oleh karena itu berdosalah dia jang
tahu sanggup berbuat baik, tetapi tidak
melaksanakannja.
1 Hai kamu orang-orang kaja,
marilah, menangis dan mengaduh
atas kemalanganmu jang akan menimpa
kamu.
2 Kekajaanmu telah rusak dan
pakaianmu telah dimakan gegat.
3 Emas perakmu telah berkarat dan
karatnja akan mendjadi saksi atasmu
serta akan memakan dagingmu seperti
api. Kamu telah mengharta-bendakan
murka bagi dirimu untuk hari achirat.
4 Lihatlah, upah dari para pekerdja
jang menuai diladangmu jang telah
kamu gelapkan, berteriak: dan
pengaduhannja telah sampai ketelinga
Tuhan balatentera.
5 Kamu telah berpesta didunia ini dan
telah berfoja-foja dengan kesukaan pada
hari penjembelihan.
6 Kamu telah menghukum dan
membunuh orang jang tulus sedang dia
tidak melawan kamu.
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oleh karena itu
bersabarlah sampai kedatangan Tuhan.
Tengoklah, petani menantikan dengan
sabar buah jang bernilai dari tanah;
menanti sampai hudjan, jang tjepat atau
lambat, telah turun.
8 Oleh karena itu hendaklah kamu
sabar dan kuatkanlah hatimu, sebab
kedatangan Tuhan telah dekat.
9 Saudara-saudara, djanganlah kamu
saling mengadu supaja kamu tidak
dihukum. Lihatlah Hakim telah berada
diambang pintu.
10 Saudara-saudara, teladanilah para
nabi jang telah berbitjara atas nama
Tuhan, dalam mendjauhkan diri dari
kedjahatan, dalam pekerdjaan, dan
dalam kesabaran.
11 Lihatlah kita menggelarkan mereka
jang telah menderita, bahagia. Kamu
telah mendengar kesabaran Job dan
kamu tahu djalan-luput jang telah
disediakan Tuhan baginja, sebab Tuhan
itu sangat rahim dan berkasihan.
12 Diatas segala-galanja saudara
saudaraku, djanganlah kamu
bersumpah, baik demi langit maupun
demi bumi atau sumpah matjam apapun.
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Berkatalah: Ja, kalau ja, dan tidak,
kalau tidak: supaja kamu tidak dihukum
karenanja.
13 Kalau ada seorang diantara kamu
menderita, hendaklah ia berdoa. Kalau
ada seorang diantara kamu jang
bersukatjita, hendaklah ia melagukan
suatu madah.
14 Kalau ada seorang jang sakit
diantaramu, suruhlah panggil para imam
umat baginja supaja mereka mendoakan
dia serta mengurapi dia dengan minjak
atas nama Tuhan.
15 Dan doa jang disertai Iman akan
menjelamatkan orang jang sakit itu dan
Tuhan akan membangkitkan dia; dan
Tuhan akan mengampuni dosanja, bila
dia telah berbuat dosa.
16 Oleh karena itu hendaklah kamu
saling mengakui dosamu dan saling
mendoakan supaja kamu selamat.
Sebab besarlah chasiatnja doa jang
berkandjang, dari seorang jang saleh.
17 Elias adalah manusia jang sama
seperti kita; dan dengan doanja ia telah
memaksa supaja hudjan tidak turun
didaerah itu, maka hudjanpun tidak

Yakobus 5.18–20

18

turun, selama tiga tahun dan enam
bulan.
18 Lalu ia berdoa lagi, maka langit
mentjurahkan hudjan dan bumi
memberikan buah-buahnja.
19 Saudara-saudaraku, kalau sekiranja
ada diantara kamu jang sesat dari
kebenaran dan seorang menobatkan dia,
20 ketahuilah bahwa dia, jang
menobatkan orang berdosa itu
dari djalannja jang sesat, akan
menjelamatkan djiwa orang itu dari
kematian dan akan menutup banjak
dosa.

1 Petrus
1 Petrus

Rasul Jesus Kristus, kepada
orang-orang pendatang jang tersebar
di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia dan
Bitinia,
2 jang telah mendjadi orang-orang
pilihan, karena Allah telah mengetahuinja
lebih dahulu, dan dikuduskan dalam
Roh, supaja taat kepada Kristus, dan
supaja diretjiki dengan darahNja. Salam
dan damai berlimpah-limpah bagimu.
3 Terpudjilah Allah dan Bapa kita Jesus
Kristus, jang karena kerahimanNja jang
besar dan karena kebangkitanNja dari
antara orang mati, telah memperanakkan
kita pula untuk suatu hidup jang penuh
harapan.
4 Jang ditudjukan kepada suatu warisan
jang tak dapat lenjap, dan jang sutji
lagi tak pudar, jang tersimpan bagimu
disurga.
5 Kamu terpelihara dalam kekuatan
Allah, karena imanmu kepada
keselamatan jang telah tersedia untuk
dinjatakan pada achir zaman kelak.
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itu kamu akan bergembira,
sekalipun kini, selama waktu jang
singkat, kamu menderita dibawah
rupa-rupa pertjobaan.
7 Ini semua perlu untuk membuktikan
keunggulan imanmu jang djauh lebih
bernilai daripada emas jang fana, jang
djuga diudji dengan api. Supaja, kalau
Jesus Kristus akan menampakkan
Diri, imanmu akan mendjadi pudjian,
kemuliaan dan hormat bagimu.
8 Sekalipun belum pernah kamu
melihatNja, namun kamu mentjintaiNja.
Jang meskipun sekarang tak kamu lihat,
namun kamu pertjaja akan Dia. Kamu
akan bergembira dalam sukatjita jang
mulia dan tak terkatakan,
9 kalau kamu telah mentjapai tudjuan
imanmu, jakni keselamatan djiwamu.
10 Keselamatan itu telah ditjari dan
dirindukan oleh para nabi jang telah
meramalkan bahagia masa depan jang
diuntukkan bagimu.
11 Mereka menanjakan diri, masa dan
suasana manakah jang dimaksudkan
oleh Roh Kudus, jang ada dalam mereka,
pada meramalkan segala sengsara jang
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akan menimpa Kristus dan kemuliaan
jang datang sesudahnja.
12 Kepada mereka dinjatakan bahwa
mereka telah melajani kamu, bukan
dirinja sendiri, dengan semua jang
sekarang telah disampaikan kepadamu,
melalui mereka jang mengabarkan
Kabar-gembira (Indjil) kepadamu,
dalam kekuatan Roh Kudus, jang telah
diturunkan dari surga baginja, perkaraperkara jang malah para Malaekatpun
ingin mendapat pengertian dalamnja.
13 Karena itu kuatkanlah hatimu,
berwaspada dan pertjajalah terhadap
rahmat jang dianugerahkan kepadamu
dengan perantaraan wahju Jesus Kristus.
14 Berlakulah sebagai anak-anak
jang patuh dan tidak menuruti lagi
keinginan-keinginanmu dahulu, tatkala
kamu belum berpengetahuan.
15 Tetapi hendaklah kamu meneladani
Dia jang kudus itu jang telah memanggil
kamu untuk mendjadi kudus dalam
segala tingkah-lakumu.
16 Karena ada tertulis: "Hendaklah
kamu kudus, karena Aku ini kudus".
17 Dan djika kamu menjebutNja
Bapa, Dia jang tanpa memandang
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bulu mengadili segala orang menurut
pekerdjaannja, maka hendaknja kamu
tjemas dan waspada dalam masa
penantianmu sekarang ini.
18 Ketahuilah bahwa kamu telah ditebus
bukan dengan barang-barang jang
mudah binasa, bukan pula dengan emas
ataupun perak,
19 melainkan dengan darah terindah
Kristus, Anak Domba jang tak bernoda
dan tak bertjela,
20 Jang telah terpilih sebelum dunia
tertjipta, tetapi baru dinjatakan pada
achir zaman, untuk keselamatanmu.
21 Dengan perantaraanNja, kamu
pertjaja akan Allah jang telah
membangkitkan Dia dari antara orang
mati dan memuliakanNja, sehingga
imanmu akan Allah berarti djuga
pengharapan atasNja.
22 Karena kamu telah menguduskan
dirimu oleh menerima kebenaran dengan
patuh, hendaklah djuga kamu saling
mentjintai dengan kasih jang sedjati,
dengan segenap hati.
23 Sebab kamu telah dilahirkan bukan
dari benih jang dapat punah, melainkan
dari benih jang tak dapat punah,
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karena sabda Allah hidup sampai
selama-lamanja,
24 sebab: "Segala daging itu laksana
rumput, dan segenap kesemarakannja
laksana bunga rumput. Rumput laju dan
bunganjapun gugur,
25 tetapi sabda Tuhan tinggal sampai
keabadian". Dan inilah sabda jang
diadjarkan kepadamu dalam Kabargembira.
1 Oleh karena itu hendaklah kamu
membuang segala kedjahatan,
tipu-daja dan kemunafikan, kedengkian
serta umpatan.
2 Djadilah seperti kanak-kanak jang
mengisap airsusu ilahi jang tulen,
sehingga kamu dapat bertumbuh
menudju keselamatan,
3 seandainja kalian sungguh telah
mengetjap betapa sedapnja Tuhan.
4 Dekatkanlah dirimu kepadaNja, batu
jang hidup, jang telah dibuang oleh
manusia, tetapi dihormati dan dipilih
Allah.
5 Dan kamu sendiripun hendaknja
seperti batu-batu jang hidup itu, jang
dipakai untuk mendirikan suatu rumah
rohani, suatu imamat sutji, untuk

2
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mempersembahkan kurban-kurban
rohani, jang dapat berkenan kepada
Allah karena perantaraan Kristus.
6 Karena ada tertulis dalam Kitab Kudus:
"Lihatlah, di Sion telah kutempatkan
suatu batu-pendjuru jang terpilih lagi
bernilai; dan barang siapa pertjaja akan
Dia, tak akan dipermalukan".
7 Batu tersebut mendjadi suatu
kehormatan bagi kamu jang pertjaja.
Tetapi bagi mereka jang tidak pertjaja,
ia adalah seumpama "suatu batu jang
dibuang oleh pekerdja-pekerdja, namun
ia telah didjadikan batu pendjuru".
8 Dan ia mendjadi batu sjak dan wadas
sandungan bagi orang jang tak pertjaja
akan sabda dan tetap tak mau pertjaja,
sekalipun mereka djustru disediakan
untuk menerima sabda itu.
9 Tetapi kamulah bangsa terpilih,
imamat radjawi, umat jang kudus, jang
telah mendjadi milik, agar kamu dapat
mewartakan kekudusan Allah, jang telah
memanggil kamu dari kegelapan dan
menghantar kamu kepada terangNja
jang adjaib.
10 Dimasa lampau kamu bukan umat
Allah, tetapi kini kamu telah mendjadi
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umatNja. Dahulu tak disenangi, tetapi
kini telah memperoleh belas-kasihan.
11 Saudara-saudara kekasih: Aku
memohon kepadamu sekalian, jang kini
hidup sebagai musafir dan pengembara,
supaja kamu mendjauhkan diri daripada
ketjenderungan-ketjenderungan daging
jang berperang melawan djiwa.
12 Berlakulah baik dan sutji ditengahtengah kaum kufur, supaja bahkan
dalam perkara-perkara jang memberi
alasan kepadanja untuk memandang
kamu sebagai kaum durhaka,
mereka memuliakan Allah pada hari
kundjunganNja, setelah menjelidiki
kamu lebih teliti dan berkat teladanmu
jang baik.
13 Dari sebab itu hendaklah kamu, demi
Allah, takluk kepada segala kekuasaan
manusia;
14 entah kepada radja jang memimpin
pemerintahan, entah kepada wali-wali
jang diperintahkan oleh radja untuk
menghukum pendjahat-pendjahat dan
memudji orang-orang jang baik.
15 Karena Allah menghendaki supaja
kamu menutup mulut orang-orang jang
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bodoh lagi pitjik dengan kelakuanmu
jang baik.
16 Hiduplah sebagai orang jang
merdeka dan sebagai pengabdi Allah.
Bukannja sebagai orang jang memakai
kemerdekaan sebagai selubung
kedjahatan.
17 Hormatilah setiap orang, tjintailah
saudara-saudaramu; seganilah Allah;
hormatilah radja.
18 Para hamba, turutilah tuanmu dengan
segala hormat, tidak hanja kepada jang
baik dan lemah lembut sadja, melainkan
djuga kepada jang bengis.
19 Sebab, adalah suatu kehormatan,
apabila kamu menanggung kesusahan
dan ketjurangan dengan sabar sambil
berharap atas bantuan Allah.
20 Adakah mengandung kemuliaan
kalau kamu sabar djika kamu dipukul
karena kamu bersalah? Tetapi kalau
kamu menderita dengan sabar meskipun
kamu tidak bersalah, itulah jang
berkenan kepada Allah.
21 Saudara-saudara kekasih: Itulah
panggilanmu, sebab Kristuspun telah
menderita sengsara bagi kita, dan
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menundjukkan suatu teladan bagi kita,
supaja mengikuti djedjakNja.
22 Ia jang tak pernah berdosa, dan tak
ada dusta pada mulutNja.
23 Ketika dinista Ia tak membalas
dengan nista, tatkala menderita Ia tak
mengantjam, melainkan Ia menjerahkan
Diri kepada orang jang mengadili Dia
setjara tak adil.
24 Ia menanggung dosa-dosa kita dalam
TubuhNja pada kaju salib: supaja kita
mati bagi dosa, lalu hidup sutji: karena
bilur-bilurNja kamu sudah disembuhkan.
25 Sebab, dahulu kamu seperti domba
jang tersesat tetapi kini kamu sudah
kembali kepada gembala dan pengasuh
djiwamu.
1 Demikianlah hendaknja kamu,
isteri-isteri, harus patuh kepada
suamimu, supaja djuga mereka jang
tidak mau taat kepada Sabda dimenangi
oleh kelakuan dari isterinja,
2 kalau mereka menjaksikan tingkahlakumu jang sutji dan sopan.
3 Ketjantikanmu tidak terletak dalam
barang-barang jang kelihatan, sebagai
pengikat rambut, tidak pada perhiasan
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emas, pun bukan karena rupa-rupa
pakaian jang bagus,
4 melainkan pada manusia batin, jang
tersembunji, jang berperhiasan jang tak
dapat binasa, dari hati jang halus dan
tenang, jang bernilai dimata Allah.
5 Karena beginilah wanita-wanita
saleh dimasa lampau, jang menaruh
pengharapannja pada Allah, menghiasi
diri: mereka taat kepada suamisuaminja,
6 sebagai Sara jang patuh kepada
Abraham dan menamainja "tuannja".
Kamu berlaku sebagai puteri-puterinja,
apabila kamu berlaku baik dan tidak
takut akan pengantjaman orang.
7 Demikianlah kamu lelaki, tundjuklah
pengertian dalam hidup bersama,
terhadap isterimu sebagai terhadap
turunan golongan lemah: berilah hormat
kepadanja, sebagai pewaris-pewaris
rahmat kehidupan, supaja doa-doamu
tidak mendapat halangan.
8 Achirnja, hendaklah kamu sekalian
bersatu hati, berbelas kasihan, menaruh
tjinta persaudaraan, lagi rendah hati.
9 Djangan membalas kedjahatan
dengan kedjahatan, atau tjatjimaki
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dengan tjatjimaki, melainkan sebaliknja,
berkatilah satu sama lain. Karena untuk
inilah kamu telah dipanggil, agar kamu
mendapat berkat sebagai warisan,
sebab:
10 Siapa jang hendak mempunjai hidup
bahagia, dan hendak melihat hari-hari
baik, haruslah menahan lidahnja dari
kedjahatan dan bibirnja djangan sampai
berdusta.
11 Biarkanlah ia mendjauhi kedjahatan
dan melakukan jang baik, dan mentjari
serta mengusahakan perdamaian.
12 Sebab wadjah Tuhan terarah kepada
orang adil, dan telingaNja kepada doa
mereka, tetapi mukaNja kepada orang
jang berbuat djahat.
13 Dan siapakah akan merugikan kamu,
kalau kamu radjin mengusahakan jang
baik?
14 Biarkan kamu menderita karena
keadilan, berbahagialah kamu. Sebab itu
djanganlah kamu takut-takut terhadap
mereka jang mengantjam-antjam dan
djangan tjemas hatimu.
15 Tetapi kuduskanlah Tuhan Kristus
dalam hatimu. Bersiaplah selalu
memberi djawaban kepada setiap
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orang jang menuntut pertanggungan
djawab terhadap pengharapan jang ada
dalammu.
16 Namun hendaklah selalu dengan hati
lembut dan hormat kamu berbuat baik,
sehingga mereka jang mengedjekmu
karena kesalehan hidupmu demi Kristus,
mendjadi malu atas perbuatannja itu.
17 Lebih baik menderita karena berbuat
baik, djika itu kehendak Allah, daripada
berbuat djahat.
18 Djustru karena dosa-dosa kita, maka
Kristus jang tak bersalah itu telah wafat
bagi orang berdosa, sehingga kita dapat
dihantarNja kepada Allah. Mati tubuhnja
tetapi dihidupkan lagi oleh RohNja.
19 Dalam rohNja Ia pergi mewartakan
kabar gembira kepada roh-roh jang
terbelenggu dalam pendjara.
20 Roh-roh itu dahulu, dalam zaman
Noe, telah berlaku tidak taat, namun
Allah tetap sabar menanti, ketika Noe
sedang membuat bahteranja. Hanja
beberapa orang, tak lebih dari delapan
orang dapat menjelamatkan djiwanja
dari airbah, dengan menumpangi
bahtera itu.
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bah itu adalah perlambang
Permandian kini jang menjelamatkan
kamu sekalian. Permandian itu bukan
maksudnja untuk membersihkan
kenadjisan dari tubuh kita, melainkan
merupakan suatu permohonan akan
meminta hati nurani jang baik dari
Allah, dengan perantaraan kebangkitan
Kristus.
22 Setelah naik kesurga Ia bertachta
disebelah kanan Allah, sesudah
segala Malaekat, kuasa dan kekuatan
ditaklukkan kepadaNja.
1 Seperti Kristus telah menderita
kesakitan tubuh, maka kamupun
hendaknja persendjatakan dirimu
demikian djuga. Sebab, barang siapa
telah menderita kesakitan tubuh, ia
sudah putuskan hubungannja dengan
dosa.
2 Sehingga waktu jang sisa dalam
kehidupan badani didunia ini
dipergunakan bukan untuk keinginankeinginan daging tetapi untuk mematuhi
kehendak Allah.
3 Sebab sudah tjukup waktu
dilakukannja untuk mengikuti
ketjenderungan-ketjenderungan
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kaum penjembah dewa-dewa,
jakni: kesembronoan, hawa-nafsu,
kemabukan, pemborosan, berfoja-foja
dan penjembahan berhala.
4 Mereka heran, bahkan mengumpati
kamu, karena tidak turut serta lagi
dalam kubangan kelintjahan itu.
5 Mereka kelak harus bertanggungdjawab kepada Dia jang bersiap-sedia
mengadili orang jang hidup dan mati.
6 Karena untuk maksud inilah Indjil
dikabarkan malah kepada orang matipun
djuga, supaja sekalipun sebagai manusia
bertubuh mereka diadili, namun dapat
hidup sebagai Allah hidup dalam roh.
7 Kesudahan dari segala sesuatu sudah
damping. Hendaklah kamu tenang dan
sadar supaja kamu dapat berdoa.
8 Tetapi terutama sekali hendaklah
kamu tetap kasih mengasihi. Sebab
tjinta kasih menutupi banjak dosa.
9 Hendaklah kamu djamu-mendjamu
dengan tiada bersungut-sungut.
10 Hendaklah setiap orang
menggunakan rahmat jang diperolehnja
untuk kepentingan bersama,
sebagaimana patut bagi pengurus
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setia dari rahmat Allah jang beraneka
ragam itu.
11 Djika seorang berbitjara, hendaklah
perkataannja seakan-akan sabda Allah
sendiri. Djika seorang melajani sesama,
hendaklah dilakukannja djasa itu sebagai
dengan kekuatan jang dianugerahi Allah,
supaja Allah dimuliakan dalam segalagalanja, karena Jesus Kristus Tuhan kita,
kepadaNja kemuliaan dan kekuasaan
selama lamanja. Amin.
12 Saudara-saudara terkasih:
djanganlah kamu heran tentang
api jang bernjala padamu untuk
mengudji kamu, seolah-olah itu suatu
hal jang baru.
13 Akan tetapi bergembiralah apabila
kamu mengambil bagian dalam
penderitaan Kristus, agar pada
masa penampakan kemuliaanNja
kelak, kamupun akan bersukaria dan
bergembira.
14 Berbahagialah apabila kamu dinistai
karena nama Kristus: karena kalau
begitu Roh kemuliaan, jang adalah Roh
Allah, berada padamu.
15 Tetapi djanganlah biarkan
seorangpun diantara kamu menderita
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sebagai pembunuh, pentjuri, pendjahat
dan penggugat perkara orang lain.
16 Barangsiapa menderita karena ia
orang serani, djanganlah ia malu, tetapi
hendaklah memudji Tuhan dalam nama
itu.
17 Karena sekarang tibalah saatnja
pengadilan datang dan mulai pada rumah
Allah sendiri. Dan djika pengadilan itu
dimulai dikalangan kita, bagaimanakah
nasib orang-orang jang tidak mau
pertjaja akan Indjil Allah.
18 Dan apakah nasib pendjahat
dan pendosa, kalau orang adilpun
hampir-hampir tak luput?
19 Karena itu kiranja orang jang
menderita karena kehendak Allah,
menjerahkan djiwa mereka kepada
Pentjipta jang setia, oleh selalu
melakukan jang baik.
1 Aku menasehatkan orang tua-tua
diantara kamu, jang djuga mendjadi
saksi-saksi daripada penderitaan Kristus;
dan kamu jang akan mengambil bagian
dalam kemuliaan Kristus jang kelak akan
dinjatakan:
2 Peliharalah kawanan domba Allah jang
ada pada kamu, selenggarakannja tanpa
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paksaan tetapi dengan rela hati menurut
kehendak Allah. Bukan untuk mentjari
keuntungan, tetapi dengan pengabdian
diri.
3 Djangan menjalah-gunakan kuasamu
atas bagian jang diserahkan kepadamu,
melainkan mendjadi tjontoh bagi
kawananmu.
4 Dan apabila gembala agung datang,
kamu akan menerima mahkota
kemuliaan jang tak kundjung pudar.
5 Begitu pula halnja kamu, kaum muda.
Hendaklah kamu patuh kepada orang
tua-tua. Hendaklah semua bersikap
rendah hati satu terhadap jang lain,
karena: "Allah menolak orang-orang jang
sombong, tetapi memberi rahmatNja
kepada mereka jang rendah hatinja".
6 Tundukkanlah dirimu kepada tangan
berkuasa Allah, supaja kamu diangkatNja
pada waktunja.
7 Serahkanlah segala ketjemasanmu
kepadaNja karena Dialah jang
menjelenggarakan kamu.
8 Hendaklah waspada dan berdjagadjaga; sebab setan musuhmu, berkeliling
seperti singa jang mengaum-ngaum
mentjari orang untuk ditelannja.
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dia dengan imanmu jang
teguh, karena kamu tahu, bahwa segala
saudaramu diseluruh dunia ditimpa
sengsara jang sama djuga.
10 Tetapi Allah sumber segala rahmat,
jang dalam Kristus memanggil kita
kedalam kemuliaanNja jang kekal,
Dia akan menegakkan, menguatkan,
meneguhkan dan menetapkan kamu
sesudah kamu menderita sewaktu
singkat lamanja.
11 KepadaNjalah kemuliaan dan
kekuasaan dalam segala abad. Amin.
12 Dengan perantaraan Silfanus, jang
saja anggap sebagai seorang saudara
jang dapat dipertjajai, aku telah menulis
dengan singkat kepadamu, akan
mengadjak kamu dan akan mejakinkan
kamu bahwa ini adalah sungguhsungguh rahmat Allah; bertekunlah
dalamnja.
13 Geredja terpilih, jang ada di Babylon
mengutjapkan selamat kepada kalian.
Salam djuga dari Markus puteraku.
14 Hendaklah kamu bersalaman dengan
kutjupan sutji: Selamat bagimu kalian,
jang berada dalam Kristus. Amin.

2 Petrus
1 Simon

Petrus, abdi dan Rasul Jesus
Kristus, kepada mereka jang demi
kebaikan Allah dan Penjelamat kita
Jesus Kristus menganuti iman jang sama
dengan kita.
2 Semoga dengan mengenali Allah dan
Tuhan kita Jesus Kristus, dilimpahkan
keatas kamu sekalian, rahmat dan
bahagia.
3 Karena oleh kuasa ilahiNja telah
dianugerahiNja kepada kita, segala
sesuatu jang perlu untuk hidup dan
ibadat, dengan mengenali Dia jang telah
memanggil kita dengan kemuliaan dan
kuasaNja sendiri,
4 dengan perantaraanNja telah
dihidangkanNja kepada kita djandjidjandji jang agung dan luhur, supaja
kamu dapat mengambil bagian dalam
kodrat ilahi, setelah mendjauhi nafsu
dunia ini jang dapat membinasakan
kamu.
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sungguh-sungguh, akan
memupuki imanmu dengan kebadjikan
bersama pengetahuan,
6 pengetahuan bersama penguasaan
diri, penguasaan diri bersama kesabaran,
kesabaran beserta ibadat,
7 ibadat bersama tjinta persaudaraan,
tjinta persaudaraan bersama pengasihan
bagi segala orang.
8 Kalau kamu memiliki segala kurniakurnia itu berlimpah-limpah, mereka
akan menjuburkan dan menggiatkan
pengetahuan kamu tentang Tuhan kita
Jesus Kristus.
9 Karena orang jang tak memiliki
semuanja itu, ia seorang buta jang
meraba-raba mentjari djalan, serta
melupakan bahwa kedjahatankedjahatannja jang dahulu sudah
dihapuskan.
10 Karena itu, saudara-saudara
berusahalah sungguh-sungguh agar
dengan perbuatan amalmu, kepanggilan
serta kepilihanmu diteguhkan pada
dirimu; djika kamu berbuat demikian,
sekali-kali kamu tidak pernah akan
berdosa.
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demikian lebih besarlah
kelak bagimu kemungkinan akan masuk
dalam Keradjaan Tuhan dan Penjelamat
kita Jesus Kristus.
12 Oleh karena itu aku tak akan berhenti
menasehati kamu tentang semuanja
itu, walaupun kamu mengetahuinja dan
sudah kuat berakar dalam kebenaran,
jang telah kamu terima.
13 Kuanggap itu tugasku, untuk tetap
menggerakkan semangatmu dengan
nasehatku, selama aku masih mendiami
kemah kehidupan ini.
14 Karena aku jakin bahwa kemahku
disini tidak lama lagi akan dibongkar;
seperti telah dinjatakan kepadaku oleh
Tuhan kita Jesus Kristus.
15 Aku akan berusaha, supaja
seberangkatku dari sini, kamu tetap
mengingati lagi semua ini.
16 Bukan berdasarkan tjerita-tjerita
dongeng bikinan manusia, bila kami
mengabarkan kuasa dan kedatangan
Tuhan kita Jesus Kristus; melainkan
kami sendirilah penjaksi-penjaksi mata
dari kebesaranNja itu.
17 Kehormatan dan kemuliaan sekian ini
telah diterimaNja dari Allah Bapa, ketika
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dengan kemuliaan jang agung suatu
suara kedengaran dari langit bunjinja:
"Inilah PuteraKu jang kekasih, akan Dia
Aku berkenan, dengarkanlah Dia".
18 Dan suara ini kami dengar datangnja
dari langit, ketika kami ada bersama Dia
diatas gunung kudus.
19 Dan olehNja kami lebih jakin lagi
akan perkataan dari nubuat nabinabi. Sangat bermanfaat bagimu,
memperhatikan kata-kata itu baik-baik,
karena ia akan terus bertjahaja bagaikan
lampu ditempat gelap, hingga fadjar
menjingsing dan bintang timur terbit
dalam hatimu.
20 Hendaknja tetap kamu pegang dalam
ingatanmu, bahwa tiap-tiap nubuat
dalam Kitab Kudus itu tidak mengizinkan
tafsiran perseorangan.
21 Sebab bukan djuga oleh dorongan
kehendak manusia nubuat itu muntjul
melainkan atas ilham Roh Kudus
orang-orang jang telah disutjikan oleh
Allah sendiri itu berbitjara.
1 Seperti dulu terdapat nabi-nabi
palsu diantara umat Tuhan demikian
diantara kamupun akan muntjul
pengadjar-pengadjar penipu jang
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akan mengadjarkan kepada kamu
bidaah-bidaah jang membinasakan dan
Tuhan jang membebaskan mereka, akan
mereka sangkali sehingga kebinasaan
mereka sendiri lebih dipertjepat bagi
dirinja.
2 Dan banjak orang akan menuruti
kesembronoan hidup orang-orang itu,
dan karena mereka djalan kebenaran
akan diumpati,
3 dan dengan lobanja mereka akan
mengisap darah kamu dengan tjeritatjerita tipuannja. Untuk perbuatan
mereka itu, hukuman sudah lama
diputuskan dan kebinasaan tidak akan
menanti lagi.
4 Sebab djuga Malaekat-malaekat jang
berdosa tak disajangi Tuhan melainkan
ditjampakkanNja kedalam neraka
dan dikurungkan dalam liang-liang
kegelapan, menanti hukumannja.
5 Dan Tuhan tak menjajangi dunia
purba, selain Noe, bentara keadilan,
bersama tudjuh jang lain, ketika
ditimpakanNja bentjana air bah keatas
bumi orang-orang djahat itu;
6 djuga kota Sodom dan Gomora telah
dimusnahkanNja hingga mendjadi abu,
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akan mendjadikannja tjontoh bagi
sekalian orang jang berbuat djahat
kemudian hari itu;
7 hanja Lot jang adil itu diluputkan
Tuhan, Lot jang menderita karena
kedjahatan dan tjara-hidup lain mereka
jang kedji.
8 Tiap mata dan telinga menjaksikan
bahwa ia adil, biarpun dia tinggal
diantara mereka jang kian hari makin
menganiaja djiwa tulus ini dengan
perbuatan jang djahat.
9 Tuhan tahu meluputkan orang-orang
benar dari pertjobaan, sedangkan jang
djahat dibiarkanNja menunggu siksanja
pada hari keputusan achir.
10 Terlebih mereka jang berkubang
dalam nafsu kotor menurut keinginan
daging, dan mereka jang menghinakan
kekuasaan, dan jang begitu berani
sampai tidak segan-segan mentjertja
kemuliaan;
11 sedang Malaekat-malaekat, walau
lebih kuat dan berkuasa dari mereka,
tidak berani membuat putusan palsu
melawan mereka pada Tuhan.
12 Tetapi mereka ini, bagaikan hewan
tak berbudi, dilahirkan hanja untuk
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ditangkap dan dibinasakan, menghodjat
lagi hal-hal jang tidak mereka kenal
sehingga pastilah mereka akan binasa
dalam kedurhakaannja sebagai upah
kedjahatannja.
13 Sehari-harian hidup berfoja-foja,
itulah kesenangan mereka; orang-orang
jang kotor dan nadjis, jang mengetjap
kenikmatan-kenikmatan dengan
bermabuk-mabuk dalam perdjamuanperdjamuan jang mewah, bersama
kamu.
14 Pandangan matanja penuh nafsuzinah, tak pernah puas berdosa;
orang-orang jang lemah didjeratnja
untuk maksudnja: hatinja sangat loba;
orang-orang jang terkutuk.
15 Mereka sudah sesat dan
meninggalkan djalan jang benar,
menuruti djedjak Balaam dari Bosor,
jang mentjintai upah kedjahatannja,
16 tetapi jang djuga menerima teguran
untuk pelanggarannja; seekor binatang
beban jang bisu, jang berbitjara seperti
manusia, buas membatalkan kebebalan
nabi itu.
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itu bagaikan sumur tak berair,
kabut jang lenjap ditiup taufan, baginja
tersedia kegelapan mahadahsjat.
18 Tutur katanja tjongkak, penuh
kehampaan, untuk mendjerat orangorang jang baru sadja meninggalkan
mereka jang masih dalam kesesatan,
supaja kembali kepada hidup menurut
nafsu pertjabulan lagi.
19 Kepada orang lain mereka djandjikan
kebebasan, pada hal mereka sendiri
adalah budak kebinasaan: sebab barang
siapa jang kalah, mendjadi budak
pemenangnja.
20 Adapun mereka ini, walaupun
sebenarnja sudah meninggalkan
keburukan-keburukan dunia, karena
telah mengenal Tuhan dan Penebus kita
Jesus Kristus, akan tetapi djatuh pula
kedalam kedjahatan itu, sehingga halnja
akan lebih buruk lagi dari semula.
21 Lebih baik bagi mereka djika sama
sekali tak mengenal djalan kebenaran,
daripada mengenalnja, tetapi segera
pula membelakangi hukum sutji jang
telah dipaparkan kepada mereka.
22 Maka tepat benar peribahasa ini
dikenakan kepada mereka: "Andjing
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berbalik mendjilat muntahannja"
dan "babi jang mandi, kembali lagi
kekubangannja".
1 Saudara-saudara jang kekasih,
ini suratku jang kedua jang aku
kirimkan kepada kamu; dalam keduanja
saja tjoba mengadjak kamu supaja lebih
menghidupkan semangatmu jang tulus
itu,
2 oleh tetap mengingat akan ramalanramalan nabi sutji dan akan perintah
Tuhan dan Penjelamat kita jang telah
disampaikan para Rasul kepadamu.
3 Tjamkanlah ini pertama-tama, bahwa
pada hari-hari achir akan datang
para penghina, jang langkah-langkah
hidupnja tetap menurut keinginan
hawa-nafsunja;
4 mereka akan bertanja sambil
mentjela: Mana djandjiNja bahwa Ia
akan datang kembali? Sedjak nenekmojang kita sudah mati, semuanja tak
berubah, tetap seperti sedjak pada
permulaan tjiptaan."
5 Sengadja mereka melupakan, bahwa
tjakrawala sudah ada sedjak dahulu, dan
bumi jang atas titah Allah terbentuk dari
air dan oleh air;
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bumi jang dari masa itu sudah
binasa, digenangi air.
7 Tetapi langit dan bumi jang sekarang
ini, telah diluputkan dari api oleh sabda
jang sama djuga dan disimpan untuk hari
pengadilan dan kebinasaan orang-orang
djahat.
8 Saudara-saudara kekasih, hendaknja
djangan kamu lupakan satu hal ini,
jakni bahwa untuk Allah, satu hari sama
dengan seribu tahun, dan seribu tahun
sama dengan satu hari.
9 Allah tidak akan mempertangguh
djandjiNja, seperti disangkakan
beberapa orang. Tapi Allah masih sabar
untuk bertindak dengan kamu, sebab
Dia tak mau seorangpun diantara kamu
binasa, melainkan supaja semua orang
dapat bertobat kembali.
10 Tetapi hari Allah itu akan tiba seperti
pentjuri; ketika itu kebinasaan langit
akan disertai oleh bunji gemuruh jang
dahsjat, segala unsur alam akan melebur
oleh panas api, bumi serta segala jang
ada didalamnja akan hangus.
11 Kalau semuanja harus dimusnahkan
sekian, bukankah seharusnja tjara
hidupmu sutji dan saleh,
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menanti dengan penuh
kerinduan akan tibanja hari Allah dimana
langit akan ditelannja, dan segala unsur
akan tjair oleh panas api?
13 Tetapi menurut djandjiNja itu kita
akan menantikan langit dan bumi baru,
dimana kebenaran akan bertachta.
14 Karena itu, saudara-saudara
kekasih, seraja menanti semuanja itu,
berusahalah hidup sedemikian sehingga
kamu dapat menghadapNja tak bernoda
dan tak bertjela dalam damai dengan
Allah.
15 Dan anggaplah tundaan ini jang
diberikan Allah jang murah kepadamu,
sebagai rahmat untuk keselamatanmu.
Dan dalam semangat ini djuga
saudara kita Paulus telah menulis
kepadamu dalam kebidjaksanaan jang
dianugerahkan kepadanja, sebagai
dalam surat-surat lain djuga, kalau ia
berbitjara tentang perkara-perkara ini.
16 Didalamnja terdapat salah sesuatu
hal jang sukar dipaham, jang isinja dan
maknanja diputar balikkan oleh orangorang jang bodoh dan lintjah, sampai
mendjadi pokok kebinasaannja sendiri;
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apalagi mereka membuat dengan
surat-surat jang lainpun demikian djuga.
17 Oleh karena itu, saudara-saudara,
kamu sudah diawaskan; berdjaga
dan waspadalah, agar djangan kamu
kehilangan pegangan imanmu, lalu
terdjerumus dan teperdaja oleh adjaranadjaran sesat orang-orang jang djahat
itu.
18 Bertumbuhlah dalam rahmat dan
pengetahuan tentang Tuhan dan
Penjelamat kita Jesus Kristus. BagiNja
kemuliaan, sekarang dan selamanja.
Amin.

1 Yohanes
1 Apa

jang telah ada sedjak
permulaan, jang telah kami dengar
dan telah kami lihat dengan mata
sendiri, jang telah kami pandang dan
raba dengan tangan kami sendiri,
mengenai Sabda kehidupan,
2 sebab hidup telah menjatakan
diri dan kami telah melihatNja dan
menjaksikanNja, dan kepada kamu kami
wartakan hidup abadi, jang sudah ada
pada Bapa, dan telah tampak kepada
kita,
3 apa jang telah kami lihat dan dengar,
itulah jang kami beritakan djuga kepada
kamu, supaja kamupun bersekutu
dengan kami, dan persekutuan kita
hendaknja bersama Bapa dan PuteraNja
Jesus Kristus.
4 Dan kami menuliskan hal ini bagi
kamu, supaja sukatjita kami sempurna.
5 Dan inilah warta jang telah kami
dengar daripadaNja, dan jang kami
sampaikan kepada kamu: Bahwa Allah
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adalah terang dan tak ada kegelapan
sedikitpun didalamNja.
6 Djikalau kita mengatakan kita bersatu
dengan Dia, sedang kita berdjalan
didalam gelap, maka kita berdusta dan
kita tidak melakukan kebenaran.
7 Akan tetapi djikalau kita berdjalan
dalam terang sebagaimana Tuhan
sendiri berada dalam terang, maka kita
bersekutu satu sama lain dan darah
PuteraNja Jesus Kristus membersihkan
kita dari segala dosa.
8 Djikalau kita berkata bahwa kita tidak
mempunjai dosa, maka kita menipu diri
kita sendiri, dan kebenaran tidak ada
dalam kita.
9 Djikalau kita mengakui dosa-dosa
kita, maka Ia jang setia dan adil,
akan mengampuni dosa-dosa kita dan
menjutjikan kita dari segala kedjahatan.
10 Djikalau kita berkata kita tidak
berdosa: maka kita memperlakukan
Allah sebagai pendusta dan sabdaNja
tidak ada dalam kita.
1 Anak-anakku, aku menuliskan hal
ini kepadamu supaja kamu tidak
berbuat dosa. Tetapi andaikan seorang
berbuat dosa, maka kita mempunjai
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seorang pengantara pada Bapa, ialah
Jesus Kristus jang adil.
2 Ia mendjadi silihan untuk dosa-dosa
kita dan bukan untuk dosa kita sadja
melainkan djuga untuk dosa seluruh
dunia.
3 Dan inilah tandanja bahwa kita telah
mengenal Dia, jaitu kalau kita mentaati
perintah-perintahNja.
4 Dan orang jang berkata: "Aku
mengenalNja", tetapi tidak melakukan
perintah-perintahNja, orang itu adalah
pendusta dan kebenaran tidak ada
padanja.
5 Tetapi barang siapa mentaati
sabdaNja, sesungguhnja ia memiliki
kasih Allah dengan sesempurnanja; dan
inilah tanda untuk mengetahui bahwa
kita ada didalam Dia.
6 Barang siapa mengatakan dirinja
berada dalam Dia, maka haruslah orang
itu hidup seperti Dia telah hidup.
7 Kekasih-kekasihku, bukan perintah
baru jang kutuliskan kepada kamu,
melainkan perintah lama jang sudah
kamu punjai dari permulaan. Hukum
jang lama itu ialah Sabda jang telah
kamu dengar.
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hukum baru djuga jang
kutuliskan kepadamu jang benar-benar
terdapat didalam Dia dan didalam kamu;
karena kegelapan sudah hilang, sedang
terang jang benar telah memantjarkan
tjahajanja.
9 Barang siapa mengatakan dirinja
berada didalam terang, tetapi membentji
saudaranja orang itu masih didalam
gelap.
10 Barang siapa mengasih saudaranja, ia
tinggal didalam terang dan sjakwasangka
tidak terdapat didalamnja.
11 Barang siapa membentji saudaranja
ia berada didalam gelap dan berdjalan
didalam gelap dan ia tidak tahu kemana
perginja sebab kegelapan membutakan
matanja.
12 Aku bersurat kepadamu saudarasaudaraku, karena dosa-dosamu telah
diampuni karena namaNja.
13 Aku bersurat kepadamu, bapa-bapa
karena kamu telah mengenal Dia, jang
sudah ada dari mulanja. Aku bersurat
kepadamu pemuda-pemuda, karena
kamu telah mengalahkan si Djahat.
14 Aku bersurat kepadamu anak-anak,
karena kamu telah mengenal Bapa. Aku
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bersurat kepadamu bapa-bapa, karena
kamu telah mengenal Dia, jang sudah
ada sedjak permulaan. Aku bersurat
kepadamu pemuda-pemuda, karena
kamu kuat dan sabda Tuhan ada didalam
kamu dan kamu telah mengalahkan si
Djahat.
15 Djanganlah mentjintai dunia, pun
djangan pula mentjintai barang-barang
jang ada didalamnja. Karena barang
siapa mentjintai dunia, ia tidak memiliki
tjinta kasih Bapa dalam dirinja.
16 Karena semua jang ada didalam
dunia adalah kesenangan daging dan
kesenangan mata serta ketjongkakan
hidup. Semua ini bukan berasal dari
Bapa, tetapi dari dunia.
17 Dan dunia serta kesenangannja
akan hilang binasa, tetapi barang
siapa melakukan kehendak Allah, hidup
sampai kekal.
18 Anak-anakku, sudah tibalah saat
terachir, dan seperti kamu telah dengar
bahwa Antikrist nanti datang; dan
kinipun sudah ada banjak Antikrist, dan
karena itu kita mengetahui inilah saat
terachir.
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orang-orang itu datang
dari antara kita, tetapi mereka tidak
termasuk golongan kita, sebab djikalau
mereka termasuk golongan kita, pastilah
mereka bertekun tinggal bersama kita.
Tetapi supaja ternjata bahwa bukan
semua orang berasal dari golongan kita.
20 Akan tetapi kamu telah peroleh
urapan dari Jang Kudus, dan semua
kamu mempunjai pengetahuan tentang
segala.
21 Karena itu aku menulis surat kepada
kamu, bukan karena kamu seperti
tidak mengetahui kebenaran, tetapi aku
menulis surat kepada kamu sebagai
kepada orang jang telah mengetahui
kebenaran itu; karena dusta bukan
berasal dari kebenaran.
22 Siapakah pendusta itu, kalau tidak
dia jang menjangkal bahwa Jesus adalah
Kristus. Orang itulah Antikrist jang
menjangkal Bapa dan Putera.
23 Segala orang jang menjangkali
Putera, tidak memiliki Bapa, dan jang
mengakui Putera, memiliki Bapa.
24 Dan kamu, hendaklah barang-barang
jang telah kamu dengar dari permulaan,
tetap tinggal didalam kamu. Djikalau
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barang jang telah kamu dengar dari
permulaan itu tetap tinggal didalam
kamu, maka kamu akan berdiam
didalam Putera dan BapaNja.
25 Inilah djandji jang Ia sendiri telah
djandjikan kepada kita, ialah kehidupan
abadi.
26 Hal-hal ini saja tuliskan kepada
kamu, sambil mengingat orang-orang itu
jang menjesatkan kamu.
27 Akan tetapi hendaklah urapan jang
telah kamu terima daripadaNja tinggal
didalam kamu hingga tidak memerlukan
seorang lain lagi akan mengadjar
kamu. Tetapi sebagaimana urapan itu
mengadjari kamu tentang segalanja,
maka benarlah itu, dan bukanlah dusta.
Tinggallah dalamNja sebagaimana kamu
telah diadjarkanNja.
28 Anak-anakku, tinggallah sekarang
didalam Dia; supaja bila Ia tampak,
kitapun mempunjai kepertjajaan
kepadaNja dan tidak dipermalukan
olehNja pada kedatanganNja.
29 Kalau kamu mengetahui bahwa Dia
adil, maka ketahuilah bahwa siapapun
berbuat adil dia itu lahir daripadaNja.
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bagaimana Bapa mengasihi
kita hingga kita dinamakan dan
mendjadi anak-anak Allah, dan kita
memang benar-benar djuga anak Allah.
Inilah sebabnja dunia tidak mengenal
kita karena Diapun tidak dikenalnja.
2 Kekasih-kekasihku, kita sekarang
adalah anak-anak Allah, dan bagaimana
hal kita kelak, belumlah dinjatakan. Akan
tetapi kita mengetahui bahwa bila Dia
menampakkan diri, kita akan menjerupai
Dia, sebab kita akan melihatNja, seperti
dalam keadaanNja jang sebenarnja.
3 Semua orang jang berharap
kepadaNja, menjutjikan dirinja, seperti
Diapun adalah sutji.
4 Barang siapa berbuat dosa, ia berbuat
kedurhakaan, sebab dosa adalah
kedurhakaan.
5 Dan kalian mengetahui bahwa
tampakNja kepada kita, untuk
mengambil dosa-dosa kita, sedang
dosa-dosa tak ada padaNja.
6 Dan semua orang jang tinggal didalam
Dia, tidak berbuat dosa; dan semua
orang jang berdosa, tidak melihat Dia
pun tidak mengenalNja.
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djanganlah membiarkan
seorangpun menipu kamu. Barang siapa
berbuat adil, ia orang adil, seperti Dia
adalah adil.
8 Tetapi jang berbuat dosa, ia sahabat
setan sebab setan itu berdosa sudah dari
mulanja. Dan inilah maksud kedatangan
Putera Allah, untuk membinasakan
perbuatan-perbuatan setan itu.
9 Semua orang jang dilahirkan dari
Allah, tidak berdosa karena dia memiliki
keturunan Allah, dan tidak dapat berbuat
dosa karena dilahirkan dari Allah.
10 Disinilah njata siapa putera Allah
dan siapa putera setan: semua jang
hidup tidak adil bukan dari Allah
asalnja, pun djuga jang tidak mengasihi
saudara-saudaranja.
11 Karena inilah warta jang kamu
dengar dari permulaan: Hendaklah kamu
saling mengasihi.
12 Dan bukannja seperti Kain jang
djahat itu, dan jang telah membunuh
saudaranja. Mengapa ia membunuhnja?
Sebab perbuatan-perbuatannja djahat
dan perbuatan-perbuatan saudaranja
adil.

1 Yohanes 3.13–18
13 Saudara-saudara,
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djanganlah heran
bila dunia membentji kamu.
14 Kita mengetahui bahwa kita
berpindah dari kematian menudju
kehidupan, karena kita mengasihi
saudara-saudara kita. Barang siapa tidak
mengasihi, ia tinggal dalam maut.
15 Orang jang membentji saudaranja,
adalah pembunuh. Dan kamu
mengetahui bahwa semua pembunuh
tidak memiliki kehidupan abadi tetap
dalam dirinja.
16 Dari inilah kita mengenal kasih.
Allah bahwa Dia telah menjerahkan
njawaNja untuk kita. Dan kitapun
patut menjerahkan njawa untuk
saudara-saudara kita.
17 Barang siapa memiliki harta benda
dunia ini dan melihat saudaranja
menderita kekurangan tetapi menutup
pintu hatinja bagi saudaranja itu,
bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal
didalam dia?
18 Anak-anakku, djanganlah kita
mengasih dengan perkataan atau
dengan lidah sadja, tetapi djuga dengan
perbuatan dan dalam kebenaran.

1 Yohanes 3.19–4.1
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kita mengetahui bahwa kita
berasal dari kebenaran; dan kita akan
merendahkan hati kita dihadapanNja.
20 Karena bila suara-hati menghukum
kita, maka ini berarti, Allah, lebih besar
dari suara-hati kita serta mengetahui
segalanja.
21 Kekasih-kekasihku, djika suara-hati
kita tidak menghukum kita, kita berharap
dengan berani kepada Allah.
22 Barang apapun jang kita minta
akan kita peroleh daripadaNja, karena
kita menaati hukum-hukumNja dan
melakukan jang berkenan kepadaNja.
23 Dan inilah perintahNja: bahwa kita
pertjaja akan nama PuteraNja Jesus
Kristus dan bahwa kita saling mengasihi,
seperti diperintahkanNja kepada kita.
24 Dan barang siapa menaati perintah
Tuhan, dia tinggal didalam Tuhan, dan
Tuhanpun tinggal didalamnja. Dari inilah
kita mengetahui bahwa Dia tinggal
didalam kita, oleh Roh jang telah
diberikanNja kepada kita.
1 Kekasih-kekasihku, djanganlah
pertjaja kepada semua roh, akan
tetapi selidikilah apakah roh itu berasal
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dari Allah, sebab sudah banjak nabi-nabi
palsu berkeliaran masuk dunia ini.
2 Inilah tandanja roh jang berasal dari
Allah: tiap roh jang mengakui bahwa
Kristus jang telah datang dalam daging,
berasal dari Allah.
3 Dan semua roh jang tidak mengakui
Jesus, tidak berasal dari Allah, dan itulah
roh Antikrist, dan tentang dia telah
kamu dengar bahwa dia akan datang
dan sekarang sudah ada didunia.
4 Kamu berasal dari Allah, anak-anakku,
dan kamu telah mengalahkannja karena
lebih besarlah Dia jang ada didalam
kamu daripada dia jang ada didunia.
5 Mereka itu berasal dari dunia dan
duniapun mendengarkan mereka,
karena itu mereka berbitjara dari dunia
dan dunia mendengar mereka.
6 Kita berasal dari Allah. Barang siapa
mengenal Allah mendengarkan kita.
Barang siapa tidak berasal dari Allah
tidak mendengarkan kita, dan dari tanda
itulah kita mengetahui roh jang benar
dan roh jang kesesatan.
7 Kekasih-kekasihku, hendaklah kita
saling kasih-mengasih. Sebab tjinta
kasih berasal dari Allah. Pun barang

1 Yohanes 4.8–14
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siapa mengasih, dia lahir dari Allah dan
dia mengenal Allah.
8 Barang siapa tidak mengasih, dia tidak
mengenal Allah: Karena Allah adalah
tjinta-kasih.
9 Disinilah ternjata tjinta Allah kepada
kita bahwa Allah mengirim Putera
TunggalNja kedunia agar kita hidup
olehNja.
10 Kasih itu sebagai berikut: Bukan kita
jang telah mengasih Allah, melainkan
Dia jang mentjintai kita, dan telah
mengutus PuteraNja sebagai kurban
silihan bagi dosa-dosa kita.
11 Kekasih-kekasihku, kalau Allah
mengasihi kita sedemikian, maka
kitapun haruslah saling mengasihi.
12 Tak seorangpun telah melihat Allah.
Djikalau kita saling mengasihi, maka
Allah berdiam dalam kita dan kasihNja
ada didalam kita dengan sesempurnanja.
13 Tanda bagi kita untuk mengetahui
bahwa kita tinggal dalam Dia dan Dia
dalam kita; jaitu bahwa kita dibiarkanNja
mengambil bagian dari RohNja.
14 Dan kami telah melihat dan
menjaksikan bahwa Bapa telah mengirim
PuteraNja mendjadi penjelamat dunia.

1 Yohanes 4.15–20
15 Barang
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siapa mengakui bahwa
Jesus adalah Putera Allah, Allah tinggal
didalam dia, dan Dia didalam Allah.
16 Dan kita telah mengenal dan pertjaja
kepada tjinta Allah terhadap kita. Allah
adalah tjinta-kasih dan barang siapa
tinggal didalam tjinta-kasih, tinggal
didalam Allah dan Allah didalam dia.
17 Kasih Allah mentjapai
kesempurnaanNja didalam kita,
kalau kita berani menaruh harapan kita
atas hari pengadilan, karena kita ada
didunia ini, sebagaimana Dia.
18 Ketakutan tidak terdapat didalam
tjinta-kasih. Tjinta-kasih jang sempurna
mendjauhkan ketakutan, karena
ketakutan menjimpulkan siksaan, dan
barang siapa takut, tidaklah sempurna
didalam kasih.
19 Djadi kita mengasihi Allah sebab
Allah mengasihi kita lebih dahulu.
20 Djika seorang mengatakan: Aku
mengasihi Allah tetapi membentji
saudaranja, maka orang itu adalah
pendusta. Karena barang siapa tidak
mengasihi saudaranja jang dapat
dilihatnja, bagaimana bisa ia mengasihi
Allah, jang tidak kelihatan kepadanja?

1 Yohanes 4.21–5.6
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tetapi inilah perintah jang
kita terima dari padaNja: jaitu barang
siapa mengasihi Allah, haruslah djuga
mengasihi saudaranja.
1 Barang siapa pertjaja bahwa Jesus
adalah Kristus, orang itu lahir dari
Allah. Dan barang siapa mengasihi Dia,
jang memberi hidup, mengasihi djuga
dia jang dilahirkan dari padaNja.
2 Inilah tanda kita mengasihi anak-anak
Allah, jaitu bila kita mengasihi Allah dan
mendjalankan hukum-hukumNja.
3 Karena inilah tjinta-kasih akan Allah,
bahwa kita menuruti hukum-hukumNja.
4 Dan hukum-hukumNja tidaklah
berat. Karena siapa berasal dari
Allah mengalahkan dunia. Dan inilah
kemenangan jang mengalahkan dunia,
jakni iman kita.
5 Siapakah jang mengalahkan dunia
selain dia, jang pertjaja bahwa Jesus
adalah Putera Allah?
6 Dia inilah jang telah datang karena
air dan darah jaitu Jesus Kristus dan
bukannja dalam air sadja melainkan
dalam air dan darah. Dan Rohlah jang
menjaksikan bahwa Kristus adalah
kebenaran.
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ada tiga, jang memberi
kesaksian dalam surga: jakni Bapa,
Sabda dan Roh Kudus, dan ketiganja
adalah satu.
8 Dan ada tiga, jang memberi kesaksian
dibumi: Roh, air dan darah: dan
ketiganja ini adalah satu.
9 Djikalau kesaksian manusia kita
terima, maka kesaksian Allah lebih besar
adanja; karena inilah kesaksian Allah,
jang lebih besar. Inilah kesaksian Allah,
jakni, bahwa Ia memberi kesaksian
tentang PuteraNja.
10 Barang siapa pertjaja akan Putera
Allah mempunjai kesaksian dalam
dirinja. Barang siapa tidak pertjaja akan
Allah, ia memperlakukanNja sebagai
pendusta, sebab ia tidak pertjaja kepada
kesaksian jang dinjatakan Allah tentang
PuteraNja.
11 Dan inilah kesaksianNja: Allah telah
memberi hidup abadi kepada kita, dan
hidup itu ada didalam PuteraNja.
12 Barang siapa memiliki Putera,
memiliki hidup itu. Barang siapa tidak
memiliki Putera, tidak memiliki hidup itu.
13 Aku menuliskan hal ini kepadamu,
supaja kamu mengetahui, bahwa kamu

1 Yohanes 5.14–18
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memiliki hidup abadi itu, karena kamu
pertjaja akan nama Putera Allah.
14 Inilah pengharapan kita padaNja:
bahwa barang apapun jang kita minta
menurut kehendakNja, dikabulkanNja.
15 Dan kalau kita mengetahui bahwa
barang apapun jang kita minta,
dikabulkanNja, kita mengetahui djuga,
bahwa kita telah memperoleh jang telah
kita minta daripadaNja.
16 Barang siapa melihat saudaranja
membuat dosa jang tidak sampai
mematikan hendaklah ia mendoakan
saudaranja itu, supaja hidup diberikan
kepada saudaranja jang membuat dosa
jang tidak sampai mematikan. Memang
ada dosa jang membawa maut, tetapi
bukannja untuk itu kuadjak orang
berdosa.
17 Setiap kedjahatan adalah dosa, dan
ada dosa jang tidak membawa maut.
18 Akan tetapi kita mengetahui bahwa
siapa berasal dari Allah, tidak berdosa,
karena Dia jang lahir dari Allah
melindungiNja, dan si Djahat tidak dapat
menangkapnja.

1 Yohanes 5.19–21
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mengetahui bahwa kita berasal
dari Allah; sedang dunia seluruhnja
terletak dalam genggaman si Djahat.
20 Kita mengetahui bahwa Putera Allah
telah datang, dan telah memberi kepada
kita pengetahuan untuk mengenal Jang
Benar dan kita berada dalam Jang Benar,
dalam Jesus Kristus, PuteraNja. Dialah
Allah jang benar dan kehidupan abadi.
21 Anak-anakku, peliharalah dirimu dari
segala berhala. Amin.

2 Yohanes
1 Aku

jang tertua, kepada Ibu jang
mulia dan anak-anaknja, jang aku
kasihi dalam kebenaran, dan bukan
hanja aku, melainkan djuga semua orang
lain jang telah mengenal kebenaran,
2 demi kebenaran jang ada dalam kita
dan jang akan tetap tinggal dengan kita
sampai kekal.
3 Rahmat kerahiman dan damai dari
Bapa dan Putera akan menjertai kita,
dalam kebenaran dan tjinta.
4 Aku sangat bergembira, sebab telah
melihat anak-anakmu hidup dalam
kebenaran dengan mentaati hukum jang
telah kita terima dari Bapa.
5 Satu permohonanku kepadamu, Ibu
- suratku ini bukanlah membawa suatu
hukum baru, tetapi jang sudah kita
punjai dari permulaan - jaitu hendaklah
kita saling mengasihi seorang akan
seorang.
6 Dan inilah tjinta-kasih: bahwa kita
hidup menurut hukum-hukumNja. Dan
itulah hukum jang sudah kamu dengar
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dari permulaan: hiduplah dalam hukum
itu.
7 Karena banjak pengadjar-pengadjar
palsu muntjul didunia, jang tak mengakui
bahwa Jesus Kristus telah datang dalam
rupa daging. Mereka inilah penipu dan
Antikrist.
8 Berdjagalah terhadap dirimu sendiri,
agar djangan kehilangan apa jang
telah kami usahakan itu, tetapi supaja
upahmu diterima penuh.
9 Dia jang berlangkah terlalu djauh dan
tidak tinggal dalam adjaran Kristus,
tidak memiliki Allah. Tetapi dia jang
tetap setia dalam adjaranNja, dia itulah
jang memiliki Bapa dan Putera.
10 Djika seorang datang kepada kamu,
sedang ia tak membawa adjaran ini,
djanganlah ia diterima dalam rumahmu,
pun djangan ia diberi salam.
11 Karena barang siapa menjalaminja,
itu berarti ia turut bersalah dalam
perbuatannja jang djahat.
12 Sungguhpun banjaklah perkara jang
hendak kutulis kepadamu, tetapi aku tak
menghendaki akan menulisnja dengan
kertas dan tinta. Karena aku harap dapat
mengundjungi kamu dan bertjakap dari

2 Yohanes 1.13
mulut kemulut, sehingga kegembiraan
kita djadi sempurna.
13 Segala anak dari saudarimu jang
terkasih menjampaikan salam.

3

3 Yohanes
1 Jang

tertua kepada kekasihnja
Gajus, jang saja tjintai dalam
kebenaran.
2 Kekasih, aku berdoa semoga kamu
ada dalam suasana baik, sehat-sehat,
seperti djiwamupun berada dalam
keadaan baik.
3 Alangkah gembiranja aku atas
kedatangan saudara-saudara itu,
jang membawa kesaksian tentang
kebenaranmu, bagaimana engkau
berdjalan dalam kebenaran.
4 Bagiku tidak ada kegembiraan jang
lebih besar dari pada mendengar bahwa
anak-anakku hidup dalam kebenaran.
5 Kekasih, engkau setia dalam
mendjalankan segala-galanja, baik
untuk saudara-saudara, maupun untuk
orang asing.
6 Mereka telah memberi kesaksian
tentang tjinta-kasihmu terhadap umat.
Baik benar kalau engkau melandjutkan
bantuanmu bagi mereka atas suatu tjara
jang berkenan kepada Allah.
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untuk namaNja mereka telah
berangkat, sambil tidak menerima
apa-apa dari kaum penjembah
dewa-dewa.
8 Adalah tugas kita menerima orang
sematjam itu, supaja bersama kita
mereka mendjadi kawan sekerdja untuk
kebenaran.
9 Aku telah mengirim surat kepada
umat seluruhnja; tetapi Diotrefes jang
mendjadi kepala atas mereka, tidak mau
menerima kami.
10 Sebab itu kalau nanti aku datang,
akan kuperingatkan segala perbuatannja
jang dilakukannja itu: pada waktu jang
sama ia sudah menistai kami dengan
kata-kata jang kasar dan seolah-olah
tak tjukup itu baginja, karena bukan
sadja ia sendiri tidak mau menerima
saudara-saudara itu, melainkan djuga
ia melarang orang-orang menerima
mereka, dan mengutjilkan mereka
keluar dari umat.
11 Kekasihku tirulah hal jang baik, dan
bukan jang djahat. Karena barang siapa
berbuat baik, dari Allah-lah asalnja;
siapa berbuat djahat, ia tidak melihat
Allah.

3 Yohanes 1.12–14
12 Tentang
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Demetrius telah diberikan
kesaksian jang baik oleh semua orang
maupun oleh Kebenaran sendiri. Maka
kamipun memberi kesaksian jang baik
dan engkau tahu bahwa kesaksian kami
itu benar.
13 Banjak hal sebenarnja jang mau
kukatakan kepadamu, tetapi aku tidak
mau mengatakan itu kepadamu dengan
pena dan tinta.
14 Aku harap tak lama lagi bisa bertemu
dengan kamu dan bertjakap dari
mulut kemulut. (1-15) Damai bagimu.
Salam dari sahabat-sahabat bagimu.
Salam bagi tiap dari sahabat-sahabat
masing-masing.

Yudas
1 Judas

hamba Jesus Kristus saudara
kepada mereka jang terpanggil, jang
dikasihi dalam Allah Bapa dan terpelihara
untuk Jesus Kristus.
2 Kerahiman, damai dan kasih
berlimpah-limpah bagimu.
3 Kekasih-kekasih, sedang aku sibuk
berusaha hendak bersurat kepada kamu
mengenai keselamatan bersama kita,
aku merasa diri terpaksa menegur kamu
dengan perantaraan surat, agar kamu
berdjuang untuk iman jang dikaruniakan
kepada orang-orang kudus untuk
selama-lamanja.
4 Sebab, ada beberapa orang mereka telah lama sebelumnja sudah
ditentukan untuk hukuman ini telah menggabungkan diri diam-diam
padamu, orang-orang djahat, jang
telah menjalah-gunakan rahmat Tuhan
dengan kehidupan jang tak bersusila
dan jang menjangkal Tuhan kita Jesus
Kristus.
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aku ingin mengingatkan kamu,
waktu kamu telah tahu segala sesuatu
itu untuk selalu, jaitu bagaimana Tuhan
setelah menjelamatkan kamu dari tanah
Mesir, telah membinasakan sekali lagi
mereka jang tak pertjaja.
6 Dan segala Malaekat jang
tak mempertahankan deradjat
kekuasaannja, tetapi meninggalkan
kediaman mereka sendiri, ditahanNja
dalam belenggu abadi, dalam kegelapan,
sampai tiba saatnja hari Pengadilan jang
besar.
7 Sebagaimana halnja Sodoma
dan Gomora, dan segala kota-kota
berdekatan dengan negeri itu, jang
keadaannja seperti mereka, ialah
menjerahkan diri kepada pertjabulan
dan memburu daging lain; mereka
itu semua menanggung siksa sebagai
tjontoh siksa api abadi.
8 Seperti mereka itulah pentjabulpentjabul ini mentjemarkan tubuhnja,
malah menghinakan kekuasaan dan
segala jang mulia dan luhur.
9 Tetapi ketika Mikael Malaekat agung
berbantah dengan iblis mengenai badan
Moses, tidak berani menghukum iblis

Yudas 1.10–14
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itu, tetapi berkata: "Semoga Tuhan
menghukum kamu".
10 Tetapi orang-orang sematjam ini
menghodjat segala hal jang mereka
tak sanggup ketahui dan hal jang
dapat diketahuinja dengan budi kodrati,
sebagai hewan-hewan jang tak berbudi;
didalam hal-hal itulah mereka menemui
kebinasaannja.
11 Wahai, tjelakalah mereka karena
sudah mendjedjaki djalan Kain dan
karena upah telah mereka menjerahkan
diri kepada tipuan Balaam dan binasa
karena ketegaran kepala seperti jang
dari Kore.
12 Mereka inilah jang mendjadi noda
dalam perdjamuan kasihmu, jang tidak
malu-malu turut makan dengan lobanja
pohon-pohon musim gugur jang tak
menghasilkan buah, jang mati dua kali
dan ditjabut sampai akarnja;
13 mereka itu bagai ombak dilautan
jang meretjikkan kedjahatan; mereka
bagaikan bintang-beredar, dan
kegelapan abadi menantikan mereka.
14 Tetapi atas mereka djuga Henoch,
keturunan jang ketudjuh dari Adam,

Yudas 1.15–20
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bernubuat: "Lihatlah Tuhan datang
dengan beribu-ribu orang sutjiNja,
15 hendak mengadili semua orang
dan menghukum orang-orang djahat
karena semua pekerdjaan djahat jang
dilakukannja dan semua kata tantangan
jang diutjapkan pendosa-pendosa djahat
terhadapNja.
16 Mereka inilah orang jang bersungutsungut dan mengeluh tentang nasibnja,
sedang mereka berlangkah menurut
hawa nafsunja. Dari mulut mereka
keluar kata-kata sombong, dan sambil
menilai orang menurut keuntungan jang
dapat diperolehnja bagi dirinja.
17 Tetapi kamu sekalian jang kukasihi,
hendaklah kamu ingat akan perkataan
jang telah diadjarkan kepadamu dahulu
oleh rasul-rasul Tuhan kita Jesus Kristus.
18 Sebab mereka telah mengatakan
kepada kamu: Pada achir zaman kelak
akan muntjul pengolok-olok jang hidup
menurut nafsu-nafsu djahatnja.
19 Mereka itulah jang menjebabkan
manusia jang menurut dagingnja, jang
tak mempunjai roh, memisahkan dirinja.
20 Tetapi kamu, saudara-saudara
terkasih, sambil mendjadikan imanmu

Yudas 1.21–25
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jang sutji itu sebagai dasar hidupmu,
dan sambil berdoa dalam Roh Kudus,
21 djagalah supaja kamu tinggal
tetap berada dalam tjinta Tuhan, dan
menantikan kerahiman Tuhan Jesus
Kristus untuk kehidupan kekal.
22 Nasehatilah mereka jang bimbangbimbang, dan luputkanlah jang lain oleh
menghindarkannja dari api.
23 Kepada beberapa orang hendaklah
kamu berbelas-kasihan, dalam
ketakutan, ja malahan sambil membentji
pakaian jang telah ditjemari oleh daging.
24 Kepada Dia jang berkuasa
menghindarkan kamu dari djatuhterantuk dan menempatkan kamu tanpa
noda dalam kemuliaan kegembiraan
jang meriah, untuk kemuliaanNja,
25 kepada Allah jang tunggal jang
membebaskan kita dengan perantaraan
Jesus Kristus Tuhan kita, kepadaNja
kemuliaan, keagungan, kekuatan,
kekuasaan, untuk segala abad, sekarang
dan selama-lamanja. Amin.

Wahyu
1 Inilah

Wahju Jesus Kristus, jang
dianugerahkan Allah kepadaNja
supaja menjampaikan kepada para
hambanja perkara-perkara jang
segera harus berlangsung. Dan Ia
telah mengutus malaekatnja untuk
memaklumkan hal itu kepada hambanja
Joanes.
2 Dia menjaksikan tentang Sabda Allah
dan memberi kesaksian tentang Jesus
Kristus, dan segala sesuatu jang telah
dilihatnja.
3 Berbahagialah pembatja dan
berbahagialah jang mendengarkan
perkataan-perkataan nubuat ini, dan
mentjamkan segala perkara jang
tersurat didalamnja; karena waktu
sudah dekat.
4 Joanes kepada tudjuh geredja di
Asia. Rahmat bagi kamu dan damai dari
Dia jang ada dan sudah ada dan akan
datang, dan dari tudjuh roh dihadapan
tachtanja,
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dari Jesus Kristus, Saksi jang
setiawan, Putera sulung dari antara
orang-orang mati dan Pemimpin
para radja sedunia. KepadaNja jang
mentjintai kita dan menebus kita dari
dosa-dosa dengan darahNja,
6 jang mendjadikan kita suatu keradjaan
para imam bagi Allah dan BapaNja,
kepadanja kemuliaan dan kekuasaan
sepandjang segala abad. Amin.
7 Lihatlah, Ia datang dengan awanawan, dan segala mata akan memandang
kepadaNja, djuga mereka jang telah
menikam Dia; dan segala bangsa akan
meratapi Dia. Demikianlah. Amin!
8 Akulah Alfa dan Omega, demikian
sabda Allah jang Tuhan, Dia jang ada
dan sudah ada dan jang akan datang,
Jang Mahakuasa.
9 Aku Joanes, saudara dan kawanmu
dalam penderitaan dan Keradjaan dan
penantian akan Jesus, aku berada
dipulau Patmos demi Sabda Allah dan
kesaksian akan Jesus.
10 Pada hari Tuhan aku digerakkan
dalam roh dan aku mendengar
dibelakangku suatu suara bagaikan
sangkakala njaringnja,

Wahyu 1.11– 16
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berkata: "Tulislah dalam sebuah
kitab apa jang kaulihat, dan kirimlah
kepada tudjuh geredja, ke Efesus,
Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes,
Filadelfia dan Laodicea".
12 Akupun menoleh untuk melihat suara
jang berkata kepadaku itu. Dan ketika
aku berpaling tampaklah kepadaku
tudjuh buah kaki kandil dari emas,
13 dan ditengah kaki-kaki kandil itu
ada seorang bagaikan Putera manusia,
jang memakai djubah pandjang hingga
kekaki, dan pinggangnja berikat tjindai
emas.
14 Kepala dan rambutnja putih laksana
bulukapas jang putih, bagaikan saldju;
dan matanja seperti api bernjala-njala.
15 Kakinja bagaikan tembaga jang
sedang disepuh dalam perapian; bunji
suaranja bagaikan banjak air jang
menderu.
16 Dan dalam tangan kanannja Ia
memegang tudjuh bintang, dan dari
mulutnja keluarlah pedang jang
tadjam, bermata dua. Dan wadjahnja
bertjahaja bagaikan sang matahari
dalam kemegahannja.

Wahyu 1.17–2.2
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aku melihat Dia, akupun
sudjud seperti mati rasanja didepan
kakinja. Tetapi Ia meletakkan tangan
kanannja atas aku seraja bersabda:
"Djangan takut". Akulah Dia, Jang Awal
dan Jang Achir,
18 Jang Hidup. Aku sudah mati, namun
lihatlah, Aku hidup selama-lamanja. Dan
Akulah memegang kuntji-kuntji maut
dan keradjaan maut.
19 Tulislah segala jang kaulihat, baik
jang terdjadi sekarang maupun jang
akan terdjadi sesudahnja.
20 Dan inilah rahasia tudjuh bintang
jang telah kaulihat, dalam tangan
kananKu, dan tudjuh kaki kandil dari
emas itu: ketudjuh bintang itu ialah
tudjuh malaekat dari geredja-geredja,
dan ketudjuh kaki kandil itu ialah tudjuh
geredja".
1 "Tulislah kepada malaekat dari
geredja di Efesus: Demikianlah sabda
Dia jang memegang tudjuh bintang
dalam tangan kanannja dan berdjalan
diantara tudjuh kaki kandil:
2 Aku mengenal pekerdjaanpekerdjaanmu, usahamu dan keteguhan
hatimu. Aku tahu bahwa engkau tidak

2
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dapat mempertahankan orang-orang
djahat. Mereka jang menamakan dirinja
rasul-rasul tetapi bukan demikian,
telah kauudji dan kaudapati mereka itu
pendusta-pendusta.
3 Djuga keteguhan hati ada padamu;
tanpa mengenal lelah engkau telah
menderita untuk namaKu.
4 Namun aku menentang engkau,
karena tjintamu pertama itu telah
kauputuskan.
5 Tjamkanlah betapa dalam telah
engkau djatuh. Bertobatlah dan
laksanakanlah pekerdjaan-pekerdjaan
sebagai sediakala. Djika tidak, maka Aku
akan datang kepadamu dan mengambil
kandilmu dari tempatnja, ketjuali kalau
engkau bertobat.
6 Tetapi hal ini terdapat padamu:
engkau membentji perbuatan-perbuatan
orang-orang Nikolai, dan Akupun
membentjinja.
7 Barangsiapa mempunjai telinga
hendaklah ia mendengarkan sabda
Roh kepada geredja-geredja, katanja:
Barang siapa menang dia akan Kuberikan
makan dari pohon Hidup jang berdiri
dalam Firdaus Allah.

Wahyu 2.8–12
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tulislah kepada malaekat dari
geredja di Smyrna: Demikianlah sabda
Jang Awal dan Jang Achir, jang telah
mati namun telah hidup kembali:
9 Aku mengenal penderitaan dan
kemelaratanmu - meskipun engkau
kaja - dan fitnah dari mereka jang
menamakan dirinja golongan Jahudi
tetapi bukan demikian, melainkan adalah
satu sinagoga dari sjaitan.
10 Djangan engkau takut akan sengsara
jang menantikannja. Lihatlah, sjaitan
akan mendjebakkan beberapa dari kamu
kedalam pendjara untuk mentjoba kamu,
dan kamu akan menderita penindasan
selama sepuluh hari. Hendaknja engkau
tetap setia sampai mati dan Aku akan
menganugerahkan kepadamu mahkota
kehidupan.
11 Barang siapa mempunjai telinga
hendaklah ia mendengarkan sabda
Roh kepada geredja-geredja, katanja:
Barang siapa menang, dia tidak akan
menderita kerugian dari kematian kedua.
12 Dan tulislah kepada malaekat dari
geredja di Pergamum: Inilah sabda Dia
jang memegang pedang tadjam dan
bermata dua:

Wahyu 2.13– 17
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tahu tempat diammu: jaitu
dimana ada tachta sjaitan. Dan engkau
berpegang teguh pada namaKu dan tidak
pula menjangkal Iman kepadaku; djuga
tidak dalam masa Antipas, saksiku,
jang setia kepadaku, jang dibunuh
dihadapanmu, ditempat sjaitan berdiam.
14 Tetapi dalam beberapa perkara
Aku menentangmu: ada padamu
orang-orang jang teguh menganut
adjaran Balaam, jang mengadjak Balak
mendjerat anak-anak Israil supaja
mereka makan persembahan berhala
dan berbuat zinah.
15 Ada djuga padamu orang-orang
jang berpegang pada adjaran golongan
Nikolai.
16 Bertobatlah! Djika tidak, maka Aku
akan segera datang padamu akan
memerangi mereka dengan pedang jang
keluar dari mulutku.
17 Barang siapa mempunjai telinga,
hendaklah ia mendengarkan sabda
Roh kepada geredja, katanja: Barang
siapa menang, akan Kuberikannja
makna jang tersembunji; dan Aku akan
menganugerahkannja sebuah batu
ketjil, putih warnanja, dan diatasnja
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tertulis sebuah nama baru, jang tak
dikenal seorangpun ketjuali dia jang
menerimanja.
18 Dan tulislah kepada malaekat dari
geredja di Tyatira: Demikianlah sabda
Putera Allah, jang mempunjai mata
bagaikan api bernjala-njala dan kakinja
tembaga:
19 Aku mengenal serba perbuatanmu:
tjinta, setia dan pengabdian, dan djuga
keteguhan hatimu, karena perbuatanperbuatanmu jang terachir itu lebih
banjak daripada jang pertama.
20 Akan tetapi Aku menentangmu
karena engkau membiarkan wanita
Jezabel menamakan dirinja nabiah,
tetapi dengan adjarannja ia menjesatkan
hamba-hambaku supaja berbuat zinah
dan makan persembahan-persembahan
berhala.
21 Dan aku telah memberikannja waktu
untuk bertobat, tetapi dia tidak mau
bertobat dari zinahnja.
22 Lihatlah, Aku akan membanting
dia sakit keatas randjangnja, dan
mereka jang berzinah dengan dia
akan kumasukkan kedalam kesukaran
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besar, djika mereka tidak bertobat dari
perbuatan-perbuatannja.
23 Dan anak-anak mereka akan Kusiksa
dengan kematian. Dan segala umat akan
mengetahui bahwa Allah jang menduga
lubuk dan hati orang dan Aku akan
menggandjar tiap-tiap orang sekadar
perbuatan-perbuatannja.
24 Tetapi kepada kamu sekalian di
Tyatira jang tidak mengikuti adjaran
ini, dan tidak mempeladjari "selukbeluk sjaitan jang dalam-dalam" sebagaimana orang menamakannja,
kepada kamu Aku berkata: Aku tidak
akan meletakkan beban lain atasmu;
25 peganglah teguh apa jang ada
padamu, sampai Aku datang.
26 Dan barang siapa jang menang dan
memelihara pekerdjaan-pekerdjaanku
hingga achir, dia akan Kuanugerahkan
kuasa atas kaum kufur 27 dan dia akan menggembalakan
mereka dengan tongkat besi dan
meremukkan mereka bagaikan periuk
belanga 28 sebagaimana Akupun telah menerima
kuasa itu dari Bapaku. Dan Aku akan
memberikannja bintang fadjar.

Wahyu 2.29–3.5
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siapa mempunjai telinga
hendaklah ia mendengarkan sabda Roh
kepada geredja-geredja.
1 Dan tulislah kepada malaekat dari
geredja di Sardes: Demikianlah
sabda Dia jang mempunjai tudjuh
roh Allah dan tudjuh bintang: Aku
mengenal perbuatan-perbuatanmu:
engkau dinamakan orang hidup, padahal
engkau mati.
2 Sadarlah dan pulihkanlah apa jang
masih hidup dan hampir mati. Tiada
suatu perbuatanmu Kuanggap lajak
dimuka mata Allahku.
3 Ingatlah bagaimana engkau telah
menerima Sabda dan mendengarkannja;
peliharalah dan bertobatlah. Djika
engkau tidak berdjaga, maka Aku akan
datang seperti pentjuri, dan engkau
tidak tahu pada djam manakah Aku
tiba-tiba mendatangi engkau.
4 Akan tetapi ada padamu beberapa
orang di Sardes jang tidak mentjemarkan
pakaiannja. Mereka itu akan mengiringi
Aku dengan pakaian-pakaian serba
putih, karena mereka memang lajak.
5 Barangsiapa menang akan dipakaikan
pakaian putih demikian. Dan Aku

3
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tidak akan menghapus namanja dari
kitab kehidupan, melainkan Aku akan
membanggakan namanja didepan
BapaKu dan para malaekatNja.
6 Barang siapa mempunjai telinga,
hendaklah ia mendengarkan sabda Roh
kepada geredja-geredja.
7 Dan tulislah kepada malaekat dari
geredja di Filadelfia: Demikianlah sabda
dari Dia Jang Sutji dan Jang Benar;
jang memegang kuntji-kuntji David,
jang membuka tetapi tak seorang dapat
menutup, jang menutup tetapi tak
seorang dapat membuka:
8 Aku mengenal pekerdjaanpekerdjaanmu. Lihatlah, didepanmu Aku
telah membuka bagimu pintu jang tak
seorang dapat menutupnja. Meskipun
tak seberapa kekuatanmu, namun
engkau telah memelihara Sabdaku dan
namakupun tidak kausangkal.
9 Lihatlah, mereka jang termasuk
sinagoga sjaitan, jang menjebut dirinja
golongan Jahudi - dan mereka bukanlah
demikian, melainkan berdusta - ja,
Aku akan menjuruh mereka datang
dan menjembah didepan kakimu, dan
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hendaklah mereka tahu bahwa Aku
mentjintai engkau.
10 Karena telah kaupelihara Sabdaku
dengan teguh, maka Aku akan
melindungi engkau dalam masa
pertjobaan, jang akan menimpa
seluruh dunia untuk mentjoba segenap
penduduk dunia.
11 Aku akan datang segera! Peganglah
teguh apa jang ada padamu agar
djangan seorang merampas mahkota
daripadamu.
12 Barangsiapa menang, dia akan
kudjadikan sokoguru dalam kenisah
Allahku, jang tak pernah akan
ditinggalkannja lagi. Dan padanja akan
Kugariskan nama Allahku dan nama
kota Allahku, jaitu Jerusalem jang baru,
jang berasal dari Allahku dan turun dari
surga, dan lagi nama baru jang Aku
pakai.
13 Barang siapa mempunjai telinga
hendaklah ia mendengarkan sabda Roh
kepada geredja-geredja.
14 Dan tulislah kepada malaekat dari
geredja di Laodicea: Inilah sabda dari
Dia jang bernama "Amin", jang setiawan
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dan saksi jang benar, sumber tjiptaan
Allah:
15 Aku mengenal serba perbuatanmu:
engkau bukannja dingin dan bukan
panas. Sekiranja engkau dingin atau
panas!
16 Karena engkau tawar dan bukan
panas bukan djuga dingin, maka
Aku akan memuntahkan engkau dari
mulutku.
17 Engkau berkata: aku kaja, karena
aku telah memperkaja diriku dan
tidak kekurangan sesuatu - namun
engkau tidak insjaf bahwa engkau
lebih bertjelaka dan malang dari segala
orang, seorang buta dan pengemis jang
telandjang.
18 Ikutlah nasehatku dan belilah
emas dari Aku, jang tersepuh dalam
api, supaja engkau mendjadi kaja,
dan pakaian-pakaian putih supaja
engkau memakainja untuk menutup
ketelandjanganmu jang memalukan,
dan burat untuk melumas matamu, agar
engkau melihat kembali.
19 Barangsiapa Kutjintai, dia Kuhadjar
dan siksa. Karena itu, relakanlah hatimu
dan bertobatlah!

Wahyu 3.20–4.2
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Aku berdiri dimuka pintu.
Djika seorang mendengarkan suaraku
dan membukakan pintu, maka Aku akan
masuk mendapatkannja dan bersantap
dengan dia dan dia bersama Aku.
21 Barangsiapa menang, dia akan
Kutempatkan diatas tachtaku
disampingku, sebagaimana Aku
telah menang dan bersemajam bersama
Bapaku diatas singgasanaNja.
22 Barangsiapa mempunjai telinga
hendaklah dia mendengarkan sabda Roh
kepada geredja-geredja.
1 Setelah itu aku mendapat
penampakan: Tampaklah kepadaku
disurga sebuah pintu terbuka, dan
suara, njaring bagaikan sangkakala,
jang pernah aku dengar lebih dahulu
berkata kepadaku, menjerukan:
"Naiklah kepadaku, maka Aku
akan menundjukkan kepadamu
perkara-perkara jang kemudian akan
berlangsung".
2 Segera akupun digerakkan dalam roh.
Dan lihatlah: disurga tampaklah sebuah
singgasana dan diatas singgasana itu
bersemajamlah Seorang.

4
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jang bersemajam diatasnja itu
laksana permata jasib dan akik. Dan
keliling tachta itu tampaklah pelangi,
bagaikan zamrud rupanja.
4 Duapuluh empat buah tachta
mengelilingi singgasana itu dan diatas
tachta-tachta itu duduklah duapuluh
empat para orang-tua-tua berpakaian
pakaian putih dan bermahkota emas
diatas kepala.
5 Dari tachta itu berpantjaran tjahajatjahaja kilat dan bunji-bunji gemuruh
jang menderu. Dan ada tudjuh buah
obor bernjala dihadapan singgasana itu;
itulah ketudjuh roh Allah.
6 Dan dihadapan singgasana itu
bagaikan ada sebuah lautan dari
katja, menjerupai hablur. Dan keliling
singgasana itu berdirilah empat
binatang; pada muka dan belakangnja
penuh bertaburan mata.
7 Adapun binatang jang pertama
rupanja seperti singa dan jang kedua
seperti anak lembu, dan jang ketiga
seperti manusia dan jang keempat
seperti radjawali jang sedang terbang.
8 Dan keempat binatang itu masingmasing mempunjai sajap enam buah;
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diluar dan didalam penuh bertaburan
mata. Dan mereka itu tanpa berhentihentinja menjerukan siang-malam:
"Kudus, kudus, kudus, Tuhan, Allah,
Jang Mahakuasa Jang ada, jang sudah
ada dan jang akan datang".
9 Dan setiap kali binatang-binatang
itu mengangkat pudjian, hormat dan
sjukur kepada Dia jang bersemajam
diatas singgasana itu dan Jang hidup
sepandjang segala abad,
10 maka sudjudlah duapuluhempat
para Orang-tua-tua itu dihadapan Dia
jang bertachta diatas singgasana, akan
menjembah Dia jang hidup selamalamanja itu. Dan merekapun meletakkan
mahkota-mahkota mereka dihadapan
singgasana itu sambil berkata:
11 "Lajaklah engkau ja Tuhan kami dan
Allah kami, akan menerima pudjian
dan hormat dan kekuasaan; Karena
Engkaulah jang mentjiptakan semesta
alam: oleh kehendakMu terdjadi dan
tertjipta semuanja".
1 Lalu tampaklah kepadaku dalam
tangan kanan Dia jang bersemajam
diatas singgasana itu, sebuah gulungan
kitab, jang tertulis sebelah dalam dan

5
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sebelah luar, dan bermeterai tudjuh
buah.
2 Dan tampak kepadaku malaekat,
jang berseru dengan suara njaring:
"siapakah jang lajak membuka kitab ini
dan membuka meterai-meterainja?"
3 Tetapi tidak seorangpun didalam surga
atau diatas dunia ataupun dibawah dunia
jang mampu membuka kitab itu dan
membatjanja.
4 Dan akupun menangis tersedusedu, karena tidak seorang jang
dipandang lajak membuka kitab itu dan
membatjanja.
5 Lalu berkatalah seorang dari para
Orang-Tua-tua itu kepadaku: "Djangan
menangis. Lihatlah, Singa dari bangsa
Juda, Putera David itu telah menang:
Dialah akan membuka kitab itu dan
merombak meterai-meterainja."
6 Lalu tampaklah kepadaku diantara
singgasana dengan keempat binatang
itu dan para Orang-Tua-tua itu Anak
Domba berdiri, bagaikan tersembelih,
dan mempunjai tudjuh tanduk dan
tudjuh mata - itulah tudjuh roh Allah
jang diutus keseluruh dunia.

Wahyu 5.7–11
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Iapun tampil dan menerima
kitab itu dari tangan kanan Dia jang
bersemajam diatas singgasana itu.
8 Dan setelah Ia menerima kitab
itu, sudjudlah keempat binatang itu
dihadapan Anak Domba; demikianpun
keduapuluhempat Orang-Tua-tua itu,
masing-masingnja dengan sebuah
ketjapi dalam tangan dan pingganpinggan emas penuh kemenjan - itulah
doa-doa para orang sutji.
9 Dan mereka itu melagukan suatu
njanjian baru: "Lajaklah Engkau
menerima kitab itu dan membuka
meterai-meterainja; karena Engkau
telah disembelih dan Engkau telah
menebus mereka bagi Allah dengan
darahmu dari tiap suku dan bahasa dan
rakjat dan bangsa.
10 Dan mereka telah Kaudjadikan bagi
Allah kami suatu keradjaan para imam,
dan mereka akan memerintah diatas
dunia".
11 Dan sementara aku memandang,
terdengarlah olehku suara banjak
malaekat disekitar singgasana itu
dan binatang-binatang serta para
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Orang-Tua-tua -- dan djumlah mereka
itu berlaksa-laksa dan ribuan laksa -12 dan mereka menjerukan dengan
suara njaring: "Lajaklah Anak Domba
jang tersembelih itu menerima kuasa
dan kemegahan hikmat dan kekuatan,
dan pudjian dan kemuliaan dan hormat".
13 Dan aku dengar tiap machluk didalam
surga dan diatas dunia dan dibawah
dunia dan dilautan, seluruh semesta
alam menjerukan: "Kepada Dia jang
bersemajam diatas singgasana dan
kepada Anak Domba hormat dan pudjian
dan kebesaran dan kekuatan sepandjang
segala abad!"
14 Lalu keempat binatang itu berkata:
"Amin". Dan para Orang-Tua-tua itu
tersungkur sambil menjembah.
1 Lalu tampaklah kepadaku Anak
Domba itu membuka jang pertama
dari ketudjuh meterai itu, dan aku
dengar jang pertama dari keempat
binatang itu menjerukan dengan suara
njaring seperti bunji guruh: "Marilah!"
2 Dan lihatlah, didepan mataku
muntjullah seekor kuda putih, jang
duduk diatasnja memegang sebuah
busur dan kepadanja diberikan sebuah

6
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mahkota, lalu iapun pergi seperti
orang jang menang untuk merebut
kemenangan.
3 Ketika Ia membuka meterai jang
kedua, aku mendengar binatang jang
kedua menjerukan: "Marilah!"
4 Maka muntjullah seekor kuda lain,
merah bernjala-njala. Dan kepada Dia
jang duduk diatasnja diberikan kuasa
mengambil perdamaian dari dunia,
agar mereka saling membunuh. Dan
kepadanja diberikan sebilah pedang jang
besar.
5 Dan tatkala Ia membuka meterai jang
ketiga, aku mendengar binatang ketiga
menjerukan: "Marilah!" Dan aku melihat
seekor kuda hitam muntjul, jang duduk
diatasnja memegang sebuah neratja
dalam tangannja.
6 Dan ditempat keempat binatang
itu berdiri aku sangka mendengar
suara jang berkata: "Setjupak gandum
harganja sedinar dan ketiga tjupak djelai
harganja sedinar, tetapi djanganlah
merusakkan pokok-pokok zait dan
anggur".

Wahyu 6.7–11
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Ia membuka meterai keempat,
aku mendengar binatang keempat
menjerukan: "Marilah!"
8 Dan ketika itu muntjullah seekor kuda
kehidjau-hidjauan warnanja. Dan jang
duduk diatasnja itu bernama Maut, dan
Hadespun mengikutinja. Dan kepadanja
diberikan kuasa atas wilajah seperempat
dunia, supaja ia membunuh dengan
pedang dan dengan bala kelaparan
dan dengan kematian dan dengan
binatang-binatang buas diatas bumi.
9 Ketika Ia membuka meterai jang
kelima, tampaklah kepadaku dibawah
altar arwah-arwah mereka itu jang telah
dibunuh demi Sabda Allah dan karena
kesaksian jang mereka berikan.
10 Lalu merekapun mulai menjerukan
dengan suara njaring. "Berapa lama
lagikah ja Tuhan jang sutji dan benar,
Engkau menunda hukuman dan tidak
membela darah kami terhadap penduduk
bumi?"
11 Lalu masing-masingnja diberikan
sebuah djubah putih, kemudian
dikatakan kepada mereka, bahwa
mereka harus menunggu sedikit waktu
lamanja, hingga genaplah djumlah para
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kawan seperhambaan dan para saudara
mereka jang akan dibunuh seperti
mereka.
12 Dan akupun tetap memandang,
tatkala Ia membuka meterai keenam:
maka timbullah gempa bumi jang
dahsjat. Dan matahari mendjadi hitam
bagaikan karung dari rambut dan bulan
mendjadi merah seperti darah.
13 Dan bintang-bintang gugur dari langit
bagaikan buah-buah ara jang buruk
diguntjangkan dari pohon oleh angin
jang hebat.
14 Dan tjakrawala menjusut laksana
gulungan kitab jang digulung, dan segala
gunung dan pulau direnggutkan dari
tempatnja.
15 Dan para radja sedunia dan pemukapemuka serta panglima-panglima, dan
orang-orang kaja dan berkuasa, segala
orang, para abdi dan orang merdeka,
mereka menjuruk masuk kedalam
gua-gua dan tjela-tjela wadas dan
gunung-gunung.
16 Lalu mereka berkata kepada gununggunung dan wadas: "Timpalah kami dan
sembunjikanlah kami terhadap wadjah
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Dia jang bersemajam diatas singgasana,
dan terhadap murka Anak Domba".
17 Karena telah tibalah Hari besar
murkanja. Dan siapakah jang dapat
bertahan?
1 Setelah itu aku melihat malaekat
berdiri pada empat pendjuru bumi,
dan mereka memegang keempat
mata angin, supaja tidak ada angin
bertiup keatas daratan atau lautan atau
pepohonan.
2 Lalu aku melihat seorang malaekat
jang lain muntjul dari djurusan timur
memegang meterai Allah jang hidup.
Dan dengan suara njaring ia berseru
kepada keempat malaekat jang diserahi
tugas merusakkan daratan dan lautan,
3 katanja: "Djangan kamu merusakkan
daratan atau lautan ataupun pohonpohonan, sebelum kami menandai para
hamba Allah kita dengan meterai pada
dahi mereka".
4 Lalu aku mendengar tentang djumlah
orang-orang jang ditandai dengan
meterai itu: seratus empatpuluh empat
ribu dari segala suku keturunan Israel:

7
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suku Juda ada duabelas ribu orang
dimeterai dari suku Ruben duabelas ribu
dari suku Gad duabelas ribu
6 dari suku Aser duabelas ribu dari suku
Neptali duabelas ribu dari suku Manase
duabelas ribu
7 dari suku Simeon duabelas ribu
dari suku Levi duabelas ribu dari suku
Isaakar duabelas ribu
8 dari suku Zabulon duabelas ribu dari
suku Josep duabelas ribu dari suku
Benjamin duabelas ribu
9 Sesudah itu aku melihat suatu
bilangan besar jang tak dapat dihitung,
dari segala bangsa dan suku dan
rakjat dan bahasa. Mereka itu berdiri
dihadapan singgasana dan Anak
Domba, berpakaikan pakaian putih dan
memegang tangkai-tangkai palma dalam
tangan.
10 Dan dengan suara njaring mereka
menjerukan: "Selamat bagi Allah kami
Jang bersemajam diatas singgasana dan
kepada Anak Domba".
11 Dan para malaekatpun berdiri
sekeliling tachta, dan para Orang-Tuatua serta keempat binatang. Dan mereka
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tersungkur dihadapan tachta itu dan
menjembah Allah sambil berkata:
12 "Amin! Pudjian dan kemuliaan
dan hikma dan sjukur hormat dan
kekuasaan dan kekuatan kepada Allah
kami sepandjang segala abad Amin!"
13 Lalu bangkitlah salah satu dari
para Orang-Tua-tua itu dan berkata
kepadaku: "Orang-orang berdjubah
putih itu: siapakah mereka dan dari
manakah asal mereka?
14 Dan akupun mendjawab kepadanja:
"Tuanku, hanja tuan jang tahu". Dan
iapun berkata kepadaku: "Itulah orangorang jang telah keluar dari kesukaran
besar, dan mereka telah membasuh
putih djubahnja dalam darah Anak
Domba.
15 Maka karena itu mereka berdiri
dihadapan singgasana Allah, dan
melajaniNja dalam istanaNja siang
malam, dan Dia jang bersemajam diatas
singgasana itu akan membentangkan
kemahnja keatas mereka.
16 Mereka tidak akan menderita lagi
lapar dan dahaga, tak ada panas-terik
matahari atau kehangatan menimpa
mereka.
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Anak Domba ditengah
singgasana itu akan menggembalakan
mereka dan memimpin mereka
kesumber-sumber air hidup, dan Allah
akan menjapu segala airmata dari mata
mereka".
1 Dan ketika Anak Domba membuka
meterai ketudjuh, djadilah sunji
senjap dalam surga, kira-kira setengah
djam lamanja....
2 Lalu tampaklah kepadaku tudjuh
malaekat jang berdiri dihadapan wadjah
Allah, dan kepada mereka diberikan
tudjuh buah sangkakala.
3 Kemudian datanglah malaekat
jang lain, dan ia berdiri dekat altar
dengan sebuah pedupaan emas dalam
tangannja. Kepadanja diberikan banjak
kemenjan supaja dipersembahkannja
bersama dengan doa-doa para orang
sutji diatas altar emas dihadapan
singgasana.
4 Dan asap kemenjan bersama doa-doa
para orang sutji itu naiklah dari tangan
malaekat kehadapan wadjah Allah.
5 Setelah itu malaekat mengambil
pedupaan dan mengisinja dengan arang
panas dari altar dan melemparkannja

8

Wahyu 8.6–10

27

keatas bumi. Ketika itu berderulah
beberapa ledakan guruh, disertai
halilintar dan gempa bumi.
6 Dan ketudjuh malaekat jang
memegang tudjuh sangkakala itu
bersiap hendak meniup.
7 Lalu malaekat jang pertama meniup
sangkakalanja. Maka turunlah hudjan
batu dan api bertjampur dengan darah;
dan didjatuhkan keatas muka bumi;
maka sepertiga bumipun terbakar dan
sepertiga dari pepohonan dihanguskan
dan seluruh rerumputan jang hidjaupun
hangus.
8 Lalu malaekat jang kedua meniup
sangkakalanja. Maka seolah-olah sebuah
gunung besar, bernjala berkobar-kobar,
dibanting kedalam lautan. Maka
sepertiga lautan itu mendjadi darah.
9 Dan sepertiga machluk jang hidup
dalam lautan binasa dan sepertiga dari
kapal-kapal karam.
10 Lalu malaekat jang ketiga meniup
sangkakalanja. Maka gugurlah sebuah
bintang jang besar dari langit, menjalanjala laksana obor. Dan ia djatuh keatas
sepertiga bagian dari sungai-sungai dan
sumber-sumber air.
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nama bintang itu Afsintin,
maka sepertiga bagian dari segala air
mendjadi afsintin, dan banjak orang mati
karena air itu, sebab sudah mendjadi
pahit.
12 Lalu malaekat jang keempat meniup
sangkakalanja. Dan sepertiga dari
matahari tertimpa, dan sepertiga
daribulan, dan djuga sepertiga dari
bintang-bintang, sehingga sepertiganja
mendjadi gelap, dan sepertiga siangpun
tidak terang dan demikianpun malam.
13 Dan sementara digerakkan dalam
roh akupun mendengar seekor burung
radjawali jang terbang diangkasa
menjerukan dengan suara keras!
"Wahai, wahai, wahai kamu para
penduduk bumi, apabila sangkakalasangkakala jang lain akan berbunji ditiup
oleh ketiga malaekat jang lain!"
1 Lalu malaekat jang kelima meniup
sangkakalanja. Dan tampaklah
kepadaku sebuah bintang gugur dari
langit kebumi. Dan kepadanja diberikan
kuntji sebuah lubang dari Pratala jang
sangat dalam.
2 Dan iapun membuka pintu lubang
dari Pratala jang sangat dalam itu. Dan

9
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mengepullah asap dari dalam lubang
itu, bagaikan asap dari tanur jang
mendahsjatkan; dan matahari dan udara
mendjadi gelap olehnja.
3 Dan dari dalam asap itu
beterbanganlah belalang-belalang
keatas bumi, dan kepadanja diberikan
tugas seperti tugas kaladjengkingkaladjengking dibumi.
4 Dan kepada mereka diberi pesan
supaja djangan merusakkan rerumputan
dibumi atau belukar ataupun pepohonan,
melainkan hanja manusia-manusia jang
tidak memakai meterai Allah pada
dahinja.
5 Merekapun tidak diperbolehkan
membunuh manusia-manusia,
melainkan menjakiti mereka, lima bulan
lamanja; dan kesakitan itu seperti jang
disebabkan oleh sengatan kaladjengking.
6 Dan pada masa itu orang-orang akan
berichtiar menemukan maut, tetapi tidak
mendapatkannja, dan mereka akan ingin
mati, padahal maut itu lari dari mereka.
7 Dan belalang-belalang itu rupanja
seperti kuda-kuda, jang disiapkan untuk
peperangan. Diatas kepalanja seolaholah dipakainja mahkota-mahkota
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emas; muka mereka menjerupai muka
manusia;
8 mereka mempunjai rambut seperti
rambut wanita dan gigi seperti gigi singa.
9 Perisai-perisai dada mereka seperti
badju-badju besi, dan desir sajapsajapnja bagaikan derap kereta-kereta
dengan banjak kuda, jang lari tjepat
kemedan perang.
10 Dan ekornja laksana kaladjengking
dan mempunjai sengat; dalam ekornja
itu mereka mempunjai kuasa menjakiti
manusia-manusia, lima bulan lamanja.
11 Dan mereka mempunjai seorang
radja jaitu malaekat dari Pratala jang
sangat dalam; namanja dalam bahasa
Ibrani ialah Abbadon, dan dalam bahasa
Junani ialah Appollyon.
12 Maka selesailah malapetaka pertama.
Lihatlah, setelah ini akan datang dua
malapetaka lagi.
13 Lalu malaekat jang keenam meniup
sangkakalanja. Maka aku mendengar
suatu suara keluar dari empat tanduk
diatas altar emas jang berdiri dihadapan
wadjah Allah.
14 Dan dia berkata kepada malaekat
keenam itu jang memegang sangkakala:
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"Lepaskanlah keempat malaekat jang
terikat dekat sungai besar Eufrat".
15 Lalu dilepaskannja keempat malaekat
itu, jang disiapkan pada djam dan hari
dan bulan dan tahun untuk membunuh
sepertiga bagian umat manusia.
16 Adapun djumlah pasukan berkuda
itu duaribu laksa; dan aku mendengar
orang menjebut djumlahnja.
17 Dan beginilah aku melihat dalam
penglihatanku kuda-kuda dan para
pengendaranja: mereka itu memakai
badju-badju besi berwarna merah
merang, biru muda, dan kuning seperti
belerang; dan kepala kuda-kuda itu
seperti kepala singa-singa dan dari
mulutnja keluarlah api, asap dan
belerang.
18 Oleh tiga malapetaka ini dibunuhlah
sepertiga bagian umat manusia, oleh api
dan asap dan belerang jang keluar dari
mulutnja.
19 Karena kekuatan kuda-kuda
itu terletak dalam mulutnja dan
djuga dalam ekornja; karena ekorekornja itu laksana ular-ular jang
mempunjai kepala, dengannja mereka
mendatangkan kesakitan.
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manusia-manusia lain jang
tidak dibunuh oleh malapetakamalapetaka ini, tidak djuga bertobat dari
perbuatan-perbuatan tangan mereka:
mereka tidak berhenti menjembah
kepada sjaitan-sjaitan dan berhala dari
emas dan perak dan tembaga dan batu
dan kaju, jang tidak dapat melihat atau
mendengar ataupun berdjalan.
21 Dan mereka tidak pula bertobat dari
membunuh orang dan mendjalankan
sihir, membuat zinah dan mentjuri.
1 Lalu tampaklah kepadaku
seorang malaekat jang perkasa
turun dari langit, diliputi dengan awan,
dan ada sebuah pelangi diatas kepalanja.
Wadjahnja laksana matahari dan kakinja
bagaikan tiang-tiang api.
2 Dan dalam tangannja ia memegang
sebuah kitab ketjil terbuka. Dan ia
meletakkan kaki kanannja keatas lautan
dan kaki kiri keatas muka bumi.
3 Lalu ia berseru dengan suara njaring,
bagaikan singa jang meraung. Setelah
itu menggemalah tudjuh ledakan guruh
itu.
4 Dan setelah selesai bitjaranja itu,
aku bersiap menulisnja. Tetapi suatu
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suara berkata kepadaku: "Rahasiakan
perkataan ketudjuh ledakan guruh itu
dan djangan kautuliskan".
5 Lalu malaekat jang kulihat berdiri
diatas lautan dan diatas daratan itu
mengangkat tangan kanannja kesurga,
6 lalu ia bersumpah demi Dia jang
hidup sepandjang segala abad, jang
telah mentjipta surga dan segala jang
ada didalamnja dan bumi dan segala
jang ada diatasnja dan lautan dan
segala jang ada didalamnja, kemudian ia
menjerukan: "Waktu tidak ada lagi!
7 Dan djika sudah tiba waktunja untuk
malaekat jang ketudjuh supaja meniup
sangkakalanja, maka putusan rahasia
Allah akan terpenuhi, sebagaimana telah
Ia maklumkan kepada para abadiNja,
jaitu para nabi".
8 Lalu suara jang kudengar dari surga
itu berkata lagi kepadaku, katanja:
"Pergilah, ambillah kitab terbuka jang
terletak dalam tangan malaekat jang
berdiri diatas lautan dan daratan itu".
9 Dan akupun pergi mendapatkan
malaekat itu dan minta dia memberikan
aku kitab tersebut. Dan ia berkata
kepadaku: "Ambillah kitab ini dan
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makanlah dia. Dalam perutmu akan
terasa pahit, tetapi dalam mulutmu
manis seperti madu".
10 Lalu aku mengambil kitab itu dari
tangan malaekat itu dan kumakan dia.
Dan dalam mulutku terasa manis seperti
madu, tetapi setelah aku makan, dalam
seluruh perutku terasa pahit.
11 Kemudian dikatakannja kepadaku:
"Engkau harus bernubuat kembali
kepada para rakjat dan bangsa dan
bahasa dan radja".
1 Lalu aku diberikan sebatang
buluh sebagai tongkat pengukur,
dengan kata-kata berikut: "Bangunlah,
dan ukurlah kenisah Allah dan altar
dan mereka jang sedang menjembah
didalamnja.
2 Tetapi djangan engkau mengukur
halaman depan diluar kenisah itu, karena
ia diuntukkan kepada kaum kufur, dan
mereka akan mengindjaki kota sutji,
empatpuluh dua bulan lamanja.
3 Dan aku memberi tugas kepada dua
Saksiku untuk bernubuat, berpakaikan
pakaian tapa, seribu dua ratus enam
puluh hari lamanja".

11
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kedua pokok zaitun dan kedua
kaki kandil, jang berdiri dihadapan Tuhan
semesta dunia.
5 Djika ada orang jang mau mengindjaki
mereka, maka keluarlah uap dari mulut
untuk menghapuskan musuh-musuh
mereka; sesungguhnja, barangsiapa
mau menjakiti mereka akan mati
demikian.
6 Mereka mempunjai kuasa menutup
langit sedemikian, sehingga tidak djatuh
hudjan pada masa mereka sedang
bernubuat, dan mereka mempunjai
kuasa atas segala air jang diubahkannja
mendjadi darah, dan djuga kuasa
menimpa bumi dengan serba matjam
balabentjana, setiap kali mereka
menghendakinja.
7 Tetapi setelah mereka menunaikan
kesaksiannja, maka akan muntjullah
binatang dari dalam Petala jang amat
dalam itu, dan ia akan memerangi
mereka, dan mengalahkan dan
membunuh mereka.
8 Dan diatas lapangan kota besar itu
ibarat Sodoma dan Mesir namanja,
dimana Tuhannja disalibkan, majatmajat mereka akan bergelimpang
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mata segala rakjat dan suku
dan bahasa dan bangsa, tiga setengah
hari lamanja; dan tidak diperkenankan
majat-majat mereka itu dikuburkan.
10 Seluruh penduduk dunia bersukaria
atas mereka dan merajakan pesta dan
saling mengirim hadiah, karena kedua
nabi ini merupakan suatu bentjana bagi
mereka.
11 Tetapi sesudah tiga setengah
hari masuklah nafas dari Allah jang
menghidupkan kedalam mereka dan
merekapun bangkit, maka sangat
ketakutanlah segala orang jang melihat
mereka.
12 Dan mereka mendengar suatu suara
dari langit berkata kepada keduanja:
"Bangunlah dan naiklah kemari". Lalu
dimuka mata musuh-musuh naiklah
keduanja kelangit, terselubung dalam
awan.
13 Serentak ketika itu timbullah
gempa bumi jang mendahsjatkan,
dan sepersepuluh kota itu roboh, dan
tjudjuhribu manusia mati oleh gempa
bumi itu, sedangkan orang-orang
jang masih hidup sangat ketakutan,
mempermuliakan Tuhan disurga.
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selesailah malapetaka kedua:
lihatlah, malapetaka jang ketiga segera
menjusul.
15 Lalu malaekat jang ketudjuh
meniup sangkakalanja. Dan didalam
surga terdengarlah suara-suara, jang
menjerukan: "Kini pemerintahan atas
dunia telah mendjadi milik Tuhan
kita dan Jang-diurapiNja dan Ia akan
memerintah sebagai radja sepandjang
segala abad".
16 Dan duapuluhempat Orang-Tuatua jang duduk diatas tachta-tachta
dihadapan wadjah Allah itu tunduk
tersungkur dan menjembah kepada
Allah,
17 sambil mereka berkata: "Kami
mengutjap sjukur kepadamu, ja Tuhan,
Allah, Jang Mahakuasa, Engkau jang ada
dan jang sudah ada, karena Engkau telah
melaksanakan kuasamu jang besar dan
telah mendjalankan pemerintahanmu.
18 Kaum kufur sudah mendjadi marah,
tetapi telah sampai saatnja Engkau
mendjadi murka dan mendjatuhkan
putusan atas orang-orang mati dan
memberi gandjaran kepada para
abdimu, para nabi dan para orang
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sutji dan mereka jang menjegani
Namamu, baik ketjil maupun besar,
dan memusnahkan mereka jang
membinasakan dunia".
19 Lalu terbukalah kenisah Allah dalam
surga, dan tampaklah tabut Perdjandjian
didalam kenisah, dan menderulah
ledakan-ledakan guruh disertai tjahajatjahaja halilintar dan gempabumi dan
hudjan batu jang hebat.
1 Lalu tampaklah suatu tanda
besar dilangit: seorang wanita
berselubung matahari, dan bulan
dibawah kakinja, dan pada kepalanja
mahkota dari duabelas bintang.
2 Dia sedang mengandung dan
ia berteriak karena kesakitan dan
penderitaan hendak melahirkan.
3 Lalu muntjullah pada langit suatu
tanda lain: seekor Naga jang besar,
merah padam. Ia berkepala tudjuh buah,
dan sepuluh tanduk, dan diatas tiap
kepalanja ada sebuah mahkota.
4 Dan ekor naga itu menjapu sepertiga
dan bintang-bintang dilangit dan
membuangnja keatas bumi. Dan Naga
itu menempatkan dirinja dihadapan
Wanita jang hendak melahirkan itu,
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supaja serentak ia melahirkan, anaknja
akan ditelannja.
5 Dan iapun melahirkan seorang anak
laki-laki, jang akan menggembalakan
segala bangsa dengan tongkat besi. Dan
Puteranja itu segera dihantarkan kepada
Allah dan keatas singgasananja.
6 Dan Wanita itu lari kepadang gurun,
dimana ia mendapatkan suatu tempat
jang disediakan oleh Allah, dan ia
dipelihara seribu duaratus enampuluh
hari lamanja.
7 Lalu timbullah peperangan didalam
surga. Mikail dan malaekat-malaekatnja
harus berperang melawan Ular naga itu.
Ular naga itupun berperang dan djuga
kawan-kawannja.
8 Tetapi mereka tidak dapat bertahan,
dan tak terdapat lagi tempat bagi
mereka disurga.
9 Dan Naga besar itu ditjampakkan
kebawah, si Ular tua itu, jang bernama
Iblis dan Sjaitan, jang menjesatkan
seluruh dunia; ia dibanting keatas bumi
dan para kawan-kawannja besertanja.
10 Lalu aku mendengar suatu suara
dalam surga menjerukan: "Kini telah tiba
selamat dan kekuasaan dan keradjaan
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Allah kita dan pemerintahan dari
Jang-diurapiNja, karena pendakwa para
saudara kita telah didjatuhkan jang telah
mendakwa mereka pada Allah kita, siang
malam.
11 Mereka sendiri telah mengalahkan
dia oleh darah Anak Domba dan oleh
perkataan kesaksian mereka, karena
mereka tidak sajang akan hidup mereka
hingga mati.
12 Oleh karena itu, bersoraklah hai
surga dan kamu sekalian jang berdiam
didalamnja. Wahai kamu, bumi dan
lautan: Sjaitan jang membuas karena
marah itu telah turun kepadamu, karena
ia tahu bahwa masanja sudah singkat".
13 Dan tatkala Naga itu melihat
dirinja terbanting kebumi itu, ia mulai
mengedjar Wanita jang telah melahirkan
anak laki-laki.
14 Tetapi kepada Wanita itu diberikan
dua sajap dari radjawali besar, supaja
ia terbang kepadang gurun, dimana si
Ular itu tidak mentjapai dia, dan dimana
ia dipelihara selama satu masa dan dua
masa dan setengah masa.
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Ular itu memuntahkan dari
mulutnja air kearah Wanita itu, bagaikan
sungai, supaja ia diseret oleh sungai itu.
16 Tetapi bumi menolong Wanita itu: dia
membuka mulutnja dan menelan sungai
jang dimuntahkan Naga dari mulutnja.
17 Lalu untuk melepaskan marahnja
terhadap Wanita itu, pergilah Naga itu
memerangi anak-anak lain dari Wanita
itu, jaitu mereka jang memelihara
hukum-hukum Allah dan memiliki
kesaksian Jesus Kristus.
1 (12-18) Dan dia tinggal berdiri
dipantai lautan. (13-1) Lalu
tampaklah kepadaku seekor Binatang
muntjul dari dalam hutan. Ia mempunjai
sepuluh tanduk dan tudjuh kepala, dan
diatas tanduk-tanduknja ada sepuluh
mahkota, dan pada kepala-kepalanja
tertulis nama-nama hodjat.
2 Adapun binatang jang kulihat
itu menjerupai harimau kumbang,
kaki-kakinja menjerupai kaki-kaki
beruang dan montjongnja seperti
montjong singa. Kepadanja Ular
Naga menjerahkan kekuasaannja dan
tachtanja, dan lagi kekuasaan besar.
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kepadaku seolah salah satu
dari kepalanja berluka jang mematikan,
tetapi luka parah itu disembuhkan. Dan
seluruh dunia kagum akan binatang itu
dan mengikutinja,
4 dan mereka menjembah kepada Naga,
karena dia telah memberi kekuasaan
kepada Binatang itu. Dan mereka
menjembah kepada Binatang itu sambil
berkata "Siapakah jang menjamai
Binatang ini? Siapakah dapat berperang
melawan dia?"
5 Maka kepadanja diberikan suatu
mulut penuh bualan dan hodjatan, dan
dia diperkenankan mempergunakan
kekuasaan itu selama empatpuluhdua
bulan.
6 Lalu iapun membuka mulutnja untuk
menghodjat Allah, dan memfitnah
Namanja dan kemah kediamannja, dan
mereka jang berdiam didalam surga.
7 Dan dia diperbolehkan berperang
melawan para orang sutji dan
mengalahkan mereka. Kepadanja
diberikan pemerintahan atas tiap
suku-bangsa dan bahasa dan rakjat.
8 Dia akan dihormati oleh seluruh
penduduk dunia, jaitu mereka jang
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namanja tidak tertjantum sedjak
terdjadinja dunia dalam kitab kehidupan
dari Anak Domba jang tersembelih.
9 Barangsiapa mempunjai telinga,
hendaklah ia mendengarkan!
10 Barangsiapa ditentukan masuk
tahanan, dia akan masuk tahanan;
barangsiapa ditentukan dibunuh dengan
pedang, dia akan mati oleh pedang.
Patutlah dalam hal ini ketabahan hati
dan kesetiaan para orang sutji.
11 Lalu tampaklah kepadaku seekor
Binatang lain. Dia muntjul dari dalam
bumi. Dia mempunjai dua tanduk seperti
anak domba, tetapi dia berbitjara seperti
seekor naga.
12 Seluruh kekuasaan Binatang pertama
didjalankannja dihadapannja. Dia
menjebabkan kami dan penduduknja
menjembah kepada Binatang pertama
itu, jang luka parahnja telah sembuh.
13 Dan dia membuat tanda-tanda besar;
bahkan dia menjebabkan api djatuh dari
langit keatas bumi sambil disaksikan
semua orang.
14 Dan dia menjesatkan penduduk
bumi dengan membuat mukdjizatmukdjizat jang sanggup dilaksanakannja
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untuk kepentingan Binatang itu. Dia
menasehatkan mereka mendirikan
sebuah patung untuk menghormati
Binatang itu, jang telah dilukai dengan
pedang, namun tetap hidup.
15 Bahkan dia diperbolehkan meniup
nafas hidup kedalam patung Binatang
itu, sehingga ia mulai bertutur. Dan
dia menjebabkan segala orang jang
tidak menjembah kepada Binatang itu
dibunuh.
16 Dan menjebabkan segala orang,
ketjil besar, kaja miskin, merdeka dan
hamba, mendapat tanda pada tangan
kanan atau pada dahi,
17 agar tidak seorangpun dapat membeli
atau mendjual, djika ia tidak mempunjai
tanda itu, nama Binatang itu ataupun
bilangan namanja.
18 Disinilah orang harus bidjaksana!
Hendaknja orang jang berpengertian
menghitung bilangan Binatang itu.
Bilangan itu berarti seorang manusia,
dan bilangan manusia itu 666.
1 Akupun memandang pula.
Dan lihatlah, diatas bukit Sion
berdirilah Anak Domba, dan bersama Dia
seratus empatpuluhempat ribu orang.
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Mereka memakai namanja dan nama
BapaNja tertera pada dahi mereka.
2 Dan dari langit aku mendengar
suatu suara bagaikan bunji banjak air
menderas dan gemuruh menggelegar
dengan dahsjatnja. Dan bunji jang
kudengar itu bagaikan bunji pemainpemain ketjapi memetik ketjapi.
3 Dan mereka melagukan suatu njanjian
baru dihadapan tachta dan dimuka
keempat binatang dan para OrangTua-tua. Dan tak dapat seorangpun
mempeladjari njanjian itu ketjuali
seratus empatpuluhempat ribu orang itu
jang telah dimerdekakan dari bumi.
4 Mereka itulah orang-orang jang tidak
menadjiskan dirinja dengan wanitawanita, karena mereka itu teruna-teruna.
Merekalah jang mengiringi Anak Domba
kemana sadja Ia berdjalan. Mereka itu
telah ditebus sebagai buah sulung untuk
Allah dan Anak Domba.
5 Dan dalam mulut mereka tidak
terdapat suatu dusta: tidak ada tjatjad
tjela pada mereka.
6 Lalu tampaklah kepadaku seorang
malaekat terbang ditengah-tengah
tjakrawala. Dia membawa suatu
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pemakluman abadi untuk membawa
kabar kepada para penduduk dunia,
kepada segala rakjat dan suku-bangsa
dan bahasa dan rakjat dan bangsa.
7 Dan dengan suara njaring dia
menjerukan: "Seganilah Allah dan
hormatilah Dia, karena sudah tiba
saatnja Dia menghukum. Sembahlah
kepadaNja jang telah mentjiptakan
surga dan dunia dan lautan dan
sumber-sumber air".
8 Dan seorang malaekat lain, jakni jang
kedua, menjusuli dia dan menjerukan:
"Sudah roboh, sudah robohlah Babylon,
kota agung itu, jang telah memabukkan
segala bangsa dengan anggur hawanafsu pertjabulan".
9 Dan seorang malaekat lain, jakni jang
ketiga, menjusuli dia, dan menjerukan
dengan suara njaring: "Barangsiapa
menjembah kepada Binatang dan
gambarannja, dan memasang tandanja
pada dahi atau tangan,
10 dia akan minum anggur kemurkaan
Allah, jang disediakan tanpa tjampuran
dalam piala amarahNja; dia akan
disiksakan dengan api dan belerang
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dihadapan para malaekat sutji dan Anak
Domba.
11 Dan asap siksanja, akan mengepul
keatas selama-lamanja. Siang malam
tidak akan dirasainja ketenteraman,
mereka jang menjembah Binatang itu
dan gambarannja dan telah menerima
tanda namanja".
12 Dalam hal ini perlu ketekunan
para orang sutji, jaitu mereka jang
memelihara hukum-hukum Allah dan
pertjaja akan Jesus.
13 Dan aku mendengar suara dari
langit berkata: "Tulislah: Berbahagialah
mereka jang meninggal dalam Tuhan,
sedjak sekarang djuga". "Ja sungguh",
sabda Roh, "hendaknja mereka
beristirahat dari djerih-lelahnja; karena
segala perbuatannja akan menjertai
mereka".
14 Lalu aku memandang, dan lihatlah,
ada sebuah awan putih; dan diatas awan
itu duduklah seorang, laksana Putera
manusia, bermahkota emas diatas
kepalanja dan sebuah arit tadjam dalam
tangannja.
15 Dan seorang malaekat lain turun
dari kenisah Allah dan menjerukan
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dengan suara njaring kepada Dia jang
bersemajam diatas awan itu, katanja:
"Ajunkanlah aritmu jang tadjam itu dan
potonglah, karena kini telah tiba saatnja
untuk menuai; sudah masak panenan
dibumi".
16 Maka Dia jang bertachta diatas awan
itu mengajunkan aritnja keatas bumi,
dan bumipun tertuai.
17 Muntjul lagi seorang malaekat dari
dalam kenisah disurga, dan diapun
membawa sebuah arit jang tadjam.
18 Seorang malaekat lain, jang
mendapat kekuasaan atas api, datang
dari altar dan menjerukan dengan
suara njaring kepada jang memegang
arit tadjam itu, katanja: "Ajunkanlah
aritmu jang tadjam itu untuk menuai
gugus-gugus pokok anggur dibumi
karena buah-buahnja sudah masak".
19 Lalu malaekat itupun mengajunkan
aritnja keatas bumi dan dikumpulkannja
buah-buah pokok anggur dibumi. Dan
gugus-gugus buah anggur itu dibuangnja
kedalam irikan besar jaitu murka Allah.
20 Dan buah-buah anggur itu diirik diluar
kota; dan dari irikan itu mengalirlah
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darah setinggi kekang pada mulut kuda,
seluas seribu enam ratus stadi.
1 Maka tampaklah kepadaku
pada langit sebuah tanda lain,
besar dan menakdjubkan; tudjuh
malaekat dengan tudjuh malapetaka,
jaitu jang terachir, karena dengan inilah
berachirlah murka Allah.
2 Tampak pula kepadaku suatu lautan
bagaikan dari katja bertjampur api, dan
pada tepi lautan itu berdirilah mereka
itu jang telah memperoleh kemenangan
atas Binatang itu dan gambarannja dan
bilangan namanja. Mereka itu sedang
memetik ketjapi-ketjapi Allah
3 dan mereka melagukan njanjian
Moses, abdi Allah itu dan djuga njanjian
Anak Domba, bunjinja: "Agung dan
menakdjubkan segala karyamu ja Tuhan,
Allah, Jang Mahakuasa. Adil dan djudjur
segala djalanmu, ja Radja para bangsa.
4 Ja Tuhan, siapakah tidak takut dan
tidak memuliakan namamu? Engkaulah
satu-satunja jang kudus Dan segala
bangsa akan datang dan menjembah
Engkau Karena telah njata segala karya
keadilanmu".
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aku melihat orang
membuka kenisah dalam surga, berupa
kemah kesaksian.
6 Dari kenisah itu keluarlah tudjuh
malaekat dengan tudjuh malapetaka.
Mereka berpakaian putih metah
berkilau-kilauan, dan pinggannja
bertjindai emas.
7 Dan satu dari keempat binatang
mengundjukkan kepada tudjuh malaekat
itu tudjuh buah pinggan emas, penuh
berisi murka Allah jang hidup selama
segala abad.
8 Lalu kenisah itu dipenuhi asap
karena kemuliaan Allah, dan karena
kekuasaannja, dan tidak seorangpun
dapat masuk kenisah itu, sebelum
berlangsung ketudjuh malapetaka dari
tudjuh malaekat itu.
1 Dan aku mendengar suatu
suara njaring dari dalam kenisah
berseru kepada tudjuh malaekat itu,
katanja: "pergilah, dan tumpahkanlah
ketudjuh pinggan berisi murka Allah itu
keatas muka bumi!"
2 Dan malaekat pertamapun pergi lalu
ditumpahkannja pinggannja keatas
bumi, maka timbullah bisul jang busuk
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dan sangat menjakitkan pada orangorang jang memakai tanda dari Binatang
itu dan menghormati gambarannja.
3 Dan jang kedua menuangkan
pinggannja keatas lautan, dan
berubahlah lautan mendjadi darah
seperti ada orang dibunuh, dan matilah
segala machluk hidup dalam lautan.
4 Dan jang ketiga menuangkan
pinggannja keatas sungai-sungai dan
sumber-sumber air, jang berubah
mendjadi darah.
5 Maka terdengarlah kepadaku malaekat
dari segala air itu berkata: "Engkaulah
adil, ja Tuhan, jang ada dan jang sudah
ada; Engkau jang kudus, jang telah
mengadili semuanja ini.
6 Mereka telah menumpahkan darah,
jaitu darah para sutji dan para nabi,
dan darah pula telah Kauberikan
mereka minum. Telah selajaknja dengan
perbuatan mereka".
7 Dan dari altar aku mendengar suara
jang berkata: "Ja Tuhan, Allah Jang
Mahakuasa, benar dan adillah segala
peradilanmu". 8 Dan jang keempat menuangkan
pinggannja keatas matahari, dan ia
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diberikan kuasa menghanguskan umat
manusia dengan api,
9 maka hanguslah segala manusia
itu oleh panas terik. Tetapi mereka
menghodjat nama Allah, jang berkuasa
atas malapetaka-malapetaka ini, dan
mereka enggan bertobat dan memberi
hormat kepadaNja.
10 Dan jang kelima menuangkan
pinggannja keatas tachta Binatang itu,
maka keradjaannja mendjadi gelap, dan
mereka menggigit-gigit lidah karena
sakit.
11 Tetapi mereka menghodjat Allah
disurga karena sakit dan bisul-bisul
mereka, dan tidak bertobat dari
perbuatan-perbuatan mereka.
12 Dan jang keenam menuangkan
pinggannja keatas kali besar Eufrat, lalu
keringlah airnja, sehingga terbukalah
djalan bagi para radja dari sebelah timur.
13 Dan tampaklah kepadaku tiga roh
nadjis keluar dari montjong Naga dan
dari mulut nabi palsu dalam bentuk
kodok-kodok.
14 Itulah roh-roh sjaitan jang
mengadakan perbuatan adjaib dan
mereka pergi mendapatkan para radja
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sedunia supaja menghimpunkan mereka
untuk peperangan pada hari besar, jaitu
hari Allah Jang Mahakuasa.
15 "Lihatlah, Aku datang bagaikan
pentjuri. Berbahagialah dia jang
berdjaga dan menjimpan pakaianpakaiannja. Dia tidak akan telandjang
dan orang tak akan melihat aibnja".
16 Dan ia akan menghimpunkan mereka
pada tempat jang disebut Harmagedon
dalam bahasa Ibrani.
17 Dan malaekat ketudjuh menuangkan
pinggannja keangkasa. Dan dari dalam
kenisah kedengaran suara jang hebat
dari tachta, katanja: "Telah terlaksana"!
18 Lalu kilat berpantjaran dan
ledakan-ledakan guntur menggemuruh.
Dan terdjadilah gampa bumi jang
mendahsjatkan, seperti belum pernah
terdjadi sedjak manusia ada diatas
dunia; begitu hebatnja gempa bumi itu.
19 Maka robohlah Kota besar itu
bagi tiga dan djuga kota-kota para
bangsa runtuh. Dan Allah terkenang
akan Babylon, kota agung, dan Ia
memberikannja piala dengan anggur
jaitu kemurkaannja jang sangat.
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pulau hilang lenjap dan
gunung-gunung tidak diketemukan lagi.
21 Hudjan batu seberat talenta djatuh
dari langit menimpa manusia-manusia.
Dan mereka menghodjat Allah karena
malapetaka hudjan batu itu; karena
terlampau berat malapetaka itu.
1 Lalu datanglah satu dari
ketudjuh malaekat jang
memegang tudjuh pinggan dan
berkata kepadaku: "Marilah. Aku akan
menundjukkan kepadamu hukuman atas
si Sundal besar, jang duduk pada tepi
banjak air.
2 Dengan dia para radja sedunia
telah bersundal, dan penduduk dunia
telah memabukkan diri dengan anggur
pelatjurannja".
3 Dan dalam roh ia telah membawa
aku kepadang gurun. Lalu aku tampak
seorang wanita duduk diatas seekor
Binatang jang merah murup, penuh
bertulis nama-nama hodjatan; Binatang
itu mempunjai tudjuh kepala dan
sepuluh tanduk.
4 Adapun wanita itu berpakaian kain
beludru dan merah murup, berhias emas,
batu-batu permata dan mutiara. Dalam
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tangannja ia memegang sebuah piala
emas, penuh dengan serba kemesuman
jang memuakkan dari pelatjurannja.
5 Dan pada dahinja terlukis suatu nama,
nama jang mengandung rahasia, jaitu
"Babylon, kota agung, induk segala
pelatjuran dan nadjis seluruh dunia".
6 Dan wanita itu mabuk oleh darah para
sutji dan darah para martir Jesus. Tatkala
aku melihatnja, aku sangat tertjengang.
7 Tetapi malaekat itu menjapa aku,
katanja: "Mengapa engkau heran? Aku
akan mendjelaskan kepadamu rahasia
wanita itu dan Binatang dengan tudjuh
kepala dan sepuluh tanduk itu, jang
memikulnja.
8 Adapun Binatang jang kaulihat itu
sudah ada, dan sekarang tidak ada lagi;
ia akan muntjul kembali dari dalam
Petala bumi, namun ia akan binasa. Dan
penduduk dunia, jang namanja tidak
tertulis dalam Kitab kehidupan sedjak
terdjadinja dunia, mereka akan takdjub
melihat Binatang itu jang sudah ada dan
tidak ada sekarang dan akan datang".
9 Dalam hal ini perlulah kebidjaksanaan!
-- "Ketudjuh kepala itu ialah tudjuh
bukit, diatasnja wanita itu duduk.
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itu djuga tudjuh radja: lima
daripadanja sudah djatuh, jang satu
masih ada, dan jang terachir belum
datang; dan djika ia datang, maka akan
tinggal sedikit waktu sadja.
11 Dan Binatang jang sudah ada dan
tidak ada lagi itu, adalah jang kedelapan,
namun ia satu dari ketudjuh ekor itu,
dan dia akan binasa.
12 Kesepuluh tanduk jang telah kaulihat
itu, adalah sepuluh radja; mereka belum
menerima kuasa keradjaan, tetapi untuk
satu djam mereka akan menerima kuasa
keradjaan itu, bersama dengan Binatang
itu.
13 Mereka sekalian sepakat, dan kuasa
dan kewenangannja akan diberikannja
kepada Binatang itu.
14 Mereka akan berperang melawan
Anak Domba, tetapi Anak Domba,
akan mengalahkan mereka, karena
Dialah Tuhan diatas segala tuan, dan
Radja diatas segala radja. Mereka jang
bersama dengan Dia pun akan menang,
jaitu mereka jang telah dipanggil dan
telah dipilih dan jang setiawan".
15 Ia berkata lagi kepadaku: "Segala air
jang telah kaulihat itu, dan pada tepinja
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si Sundal itu duduk, itulah para bangsa
dan rakjat dan suku-bangsa dan bahasa.
16 Tetapi kesepuluh tanduk dan
Binatang itu, mereka akan membentji
wanita sundal itu dan membuat dia
mendjadi sunji dan telandjang; mereka
akan menelan dagingnja dan membakar
dia dalam api.
17 Karena Allah telah menerangi
hati mereka supaja melaksanakan
rentjananja dan sepakat menjediakan
keradjaannja untuk dipakai kepada
Binatang itu, sampai Sabda Allah
terpenuhi.
18 Dan wanita jang telah kaulihat itu,
ialah Kota agung, jang memerintah atas
para radja sedunia".
1 Setelah itu tampaklah kepadaku
seorang malaekat turun dari
langit. Ia memegang kewenangan jang
besar dan seluruh bumi bertjahaja
karena kemuliaannja.
2 Dengan suara njaring dia menjerukan:
"Sudah roboh, sudah roboh Babylon,
kota agung itu! Dia mendjadi tempat
diam setan-setan, tempat sembunji
roh-roh nadjis dan sarang serba matjam
burung.
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segala bangsa telah minum
anggur kemesumannja, dan para radja
sedunia telah berzinah dengan dia,
dan para saudagar seduniapun telah
mendjadi kaja dengan kemewahannja".
4 Lalu terdengarlah kepadaku suatu
suara lain dari langit berkata:
"Berangkatlah, hai umatku,
tinggalkanlah Kota itu, supaja
djangan kamu terlibat dalam dosadosanja dan djangan kamu ikut ditimpa
malapetaka-malapetakanja.
5 Karena dosa-dosanja bertumpuktumpuk hingga kelangit, dan Allah
teringat akan segala kedjahatannja.
6 Balaslah kepadanja sekadar
diperbuatnja kepada kamu. Balaslah dua
kali ganda kedjahatan jang diperbuatnja,
tjampurkanlah dalam piala dua kali
ukuran jang ditjampurkannja untuk
orang lain.
7 Berikanlah dia kesakitan dan
penderitaan sebanjak kemuliaan dan
kenikmatan jang diperkenankannja
kepada dirinja. Karena kepada dirinja ia
berkata: "Aku bertachta bagaikan ratu;
dan aku bukan djanda dan ratap tangis
tak akan aku kenal".
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karena itu pada satu hari
akan datang malapetaka-malapetaka
baginja, kematian dan ratap tangis dan
kelaparan; dan dia akan hangus oleh
api. Karena kuatlah Allah, Tuhan, jang
telah mengadilinja.
9 Para radja sedunia akan menangisi
dan meratapi dia, mereka jang telah
berzinah dengan dia dan mengetjap
kenikmatannja, apabila mereka
melihat asap mengepul dari api jang
membakarnja.
10 Mereka akan berdiri djauh karena
takut akan kesengsaraannja dan
menjerukan: "Wahai, wahai Babylon,
kota agung, kota jang kuat! Dalam satu
djam terlaksanalah hukumanmu!"
11 Dan segala saudagar sedunia
menangisi dan meratapi dia, karena tak
seorang lagi membeli barang-barang
mereka,
12 jaitu dagangan emas dan perak,
serba permata dan mutiara, kain kasa,
beludru, sutera dan kain kirmizi, kaju
wangi, barang-barang dari gading, serba
kaju jang termahal, tembaga, besi dan
marmer,
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manis dan minjak wangi,
kemenjan, mur dan dupa, anggur dan
minjak zait, tepung dan gandum, lembu
dan domba, kuda dan pedati, hamba
dan manusia.
14 Lenjaplah buah-buahan jang diingini
hatimu, ketjemerlangan dan kemuliaan
kehidupan pun hilang, dan tak pernah
akan kauketemukan lagi.
15 Mereka jang memperdagangkan
semua ini dan memperkajakan diri
dengannja, mereka berdiri djauh karena
takut akan kesengsaraannja, sambil
mereka menangis dan meratap,
16 katanja: "Wahai, wahai Kota agung:
engkau jang berpakaikan kain kasa,
beludru, dan kirmizi, dan berhiaskan
emas, serba permata dan mutiara!
17 Dalam satu djam musnahlah segala
kemewahan itu". Dan tiap nachoda
kapal dan orang jang berlajar dilaut, dan
anak buah kapal dan segala orang jang
berpentjaharian dilaut, mereka tinggal
berdiri djauh,
18 ketika mereka melihat asap api jang
membakarnja, dan mereka menjerukan:
"Wahai, wahai Kota agung!
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segala harta bendanja telah
kajalah segala orang jang mempunjai
kapal-kapal dilaut. Dalam satu djam ia
telah binasa".
20 Sorakilah dia, hai surga, dan
kamu, para sutji, para rasul dan para
nabi; karena Allah telah memutuskan
peradilanmu menentang dia.
21 Lalu seorang malaekat mengangkat
sebuah batu sebesar batu kisaran, dan
ditjampakkannja kedalam lautan dan
berkata: "Demikianlah kiranja Babylon,
Kota agung itu, akan dibanting dan tidak
pernah akan diketemukan kembali.....
22 Dan bunji para pemain ketjapi dan
penjanji para peniup suling dan terompet
tidak akan terdengar lagi dalammu tidak
diketemukan lagi dalammu seorang
pandai bertukang Dan bunji penggilingan
tidak terdengar lagi dalammu,
23 dan tjahaja lampu tidak akan bersinar
dalammu, dan suara pengantin lelaki
dan wanita tidak akan terdengar lagi
dalammu. Karena saudagar-saudagarmu
ialah para radja sedunia dan oleh sihirmu
segala bangsa telah disesatkan.
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dia diketemukan darah para
nabi dan para sutji, dan sekalian orang
jang telah dibunuh diatas bumi".
1 Setelah itu terdengarlah
kepadaku bagaikan suara jang
hebat dari suatu himpunan orang banjak
disurga. Dan mereka menjerukan:
"Alleluja! Selamat dan hormat dan
kekuasaan bagi Allah kita,
2 karena benar dan adil segala
peradilannja. Ia telah mengadili si
Sundal besar, jang dengan pelatjurannja
telah membinasakan dunia. Ia telah
membela darah para hambanja terhadap
si Sundal itu".
3 Dan mereka menjerukan lagi:
"Alleluja! Asapnja mengepul keatas
sepandjang segala abad".
4 Dan duapuluhempat para Orangtua serta keempat binatang itu
sudjud tersungkur dan menjembah
kepada Allah, jang bersemajam diatas
singgasana, dan berkata: "Amin,
Alleluja!"
5 Dan dari singgasana itu terdengar
suara jang bersabda: "Pudjilah Allah, hai
para abdiNja semua, kamu jang segan
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akan dia, kamu: baik ketjil maupun
besar".
6 Lalu terdengarlah kepadaku bunji
seperti dari himpunan orang banjak
dan bagaikan banjak air menderu dan
bagaikan ledakan-ledakan gemuruh
jang hebat, dan mereka menjerukan:
"Alleluja! Tuhan, Allah kita, Jang
Mahakuasa telah memerintah.
7 Marilah kita bergembira dan bersoraksorai dan mempermuliakan Dia: telah
tiba saatnja untuk pernikahan Anak
Domba dan PengantinNja telah siap
berhias".
8 Diapun disuruh berpakaian kain kasa
jang mengkilat dan bersih tak bernoda;
kain kasa halus itulah ibarat karya-karya
amal para sutji.
9 Dan malaekat itu berkata kepadaku:
"Tulislah: berbahagialah mereka jang
telah diundang keperdjamuan nikah
Anak Domba". Dan ia menambahkan
lagi: "Inilah benar-benar sabda dari
Allah".
10 Akupun djatuh tersungkur
dihadapannja untuk menjembah
dia, tetapi ia berkata: "Sekali-kali
djangan begitu! Sembahlah hanja
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kepada Allah. Aku ini hanja abdi
sebagaimana kamu dan para saudaramu
jang memegang kesaksian akan Jesus".
Dan kesaksian akan Jesus ialah roh jang
menghidupkan para nabi.
11 Lalu tampaklah kepadaku surga
terbuka, dan lihatlah, seekor kuda
jang putih; dan jang mengendarainja
bernama "Jang Setia dan Jang Benar",
dan Ia menghukum dan berperang
dengan adil.
12 Matanja laksana api bernjala-njala;
pada kepalanja ia memakai banjak
mahkota, diatasnja tertulis suatu nama
jang tidak seorang tahu ketjuali hanja
Dia.
13 Ia berpakaikan djubah jang tertjelup
dalam darah. Dan namanja ialah: "Sabda
Allah".
14 Dan satu tentara disurga mengiringi
Dia; mereka mengendarai kuda-kuda
putih, dan berpakaikan kain kasa putih
metah.
15 Dari mulutnja muntjul sebilah pedang
tadjam jang akan memalu orang-orang
kufur. Dia sendiri akan memerintahkan
mereka dengan tongkat besi. Dia
sendirilah jang mengirik-irikan anggur
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jaitu murka jang mendahsjatkan dari
Allah, Jang Mahakuasa.
16 Pada djubah dan pahanja ada tertulis
suatu nama, jakni: "Radja atas segala
radja, Tuan atas sekalian tuan".
17 Setelah itu tampaklah kepadaku
seorang malaekat berdiri diatas
matahari. Dengan suara njaring ia
menjerukan, sambil berkata kepada
segala burung jang terbang diangkasa
katanja: "Marilah dan berhimpunlah
pada perdjamuan besar Allah,
18 supaja kamu makan daging para
radja dan penghulu perang dan daging
para pahlawan, dan daging kuda dan
pengendara-pengendaranja, dan daging
segala orang, baik jang merdeka
maupun hamba-hamba, jang ketjil dan
besar".
19 Lalu tampaklah kepadaku Binatang
itu dan para radja sedunia dengan
balatentaranja, jang telah berhimpun
untuk berperang melawan Penunggang
kuda putih itu dan tentaranja.
20 Tetapi Binatang itu ditangkap, dan
bersamanja djuga nabi palsu itu - jang
telah mengadakan tanda-tanda adjaib
didepannja sehingga menjesatkan
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orang untuk menerima tanda Binatang
itu dan menghormati gambarannja.
Kedua-duanja ditjampakkan hidup-hidup
kedalam lautan api jang dibakar dengan
belerang.
21 Dan segala orang lain dibunuh
dengan pedang jang keluar dari
mulut Pengendara itu, dan segala
burung mendjadi kenjang oleh daging
orang-orang jang dibunuh itu.
1 Dan tampaklah kepadaku
seorang malaekat turun dari
langit. Ia memegang kuntji Petala
bumi dan sebuah rantai besar dalam
tangannja.
2 Lalu ia menangkap Naga, si Ular tua
itu - jaitu Sjaitan dan Iblis itu, dan
dibelenggukannja untuk seribu tahun
lamanja,
3 lalu dibantingnja kedalam Petala
bumi, jang ditutup dan dimeteraikannja
diatasnja, agar supaja djangan ia
menjesatkan lagi bangsa-bangsa
sebelum genap seribu tahun itu. Setelah
itu ia akan dilepaskan lagi untuk waktu
singkat.
4 Dan tampaklah kepadaku tachtatachta, dan orang-orang duduk
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diatasnja; kepada mereka diberikan
kuasa untuk mengadili. Dan tampak
kepadaku arwah-arwah mereka jang
telah dibunuh demi kesaksian akan
Jesus dan Sabda Allah; mereka itu
tidak menghormati Binatang itu dan
gambarannja, dan tidak djuga menerima
tandanja pada dahi dan tangan mereka.
Dan mereka itu hidup kembali dan
memerintah bersama Kristus, selama
seribu tahun.
5 Orang-orang mati jang lain tidak
dihidupkan kembali sebelum seribu
tahun itu genap. Inilah kebangkitan jang
pertama.
6 Berbahagialah dan sutjilah mereka
jang termasuk dalam kebangkitan
pertama itu. Kematian kedua tidak
berkuasa atas mereka. Mereka nanti
mendjadi imam-imam Allah dan Kristus,
dan bersama dengan Dia mereka akan
memerintah, selama seribu tahun.
7 Dan djika seribu tahun itu telah genap,
maka Sjaitan itu akan dilepaskan dari
belenggunja,
8 dan dia akan berkeliaran untuk
menjesatkan bangsa-bangsa, jang
berdiam pada keempat pendjuru
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dunia, jakni Gog dan Magog, supaja
menghimpunkan mereka untuk
berperang; bilangan mereka itu
sebanjak pasir dipantai.
9 Lalu mereka naik ketanah datar jang
luas, dan mereka mengepungi benteng
tentara para sutji dan Kota tertjinta
itu. Tetapi dari langit djatuhlah api jang
menghanguskan mereka.
10 Dan Sjaitan jang telah menjesatkan
mereka, ditjampakkan kedalam laut api
dan belerang, dalamnja terdapat djuga
Binatang itu dan nabi palsu. Dan mereka
akan disengsarakan siang dan malam,
selama-lamanja.
11 Lalu tampaklah kepadaku sebuah
singgasana agung dan putih, dan lagi
Dia jang bersemajam diatasnja. Dari
hadiratnja lenjaplah bumi dan langit,
dan tempat mereka tidak diketemukan
lagi.
12 Dan aku melihat orang-orang mati,
jang besar dan ketjil, berdiri dihadapan
singgasana itu. Lalu dibukalah kitabkitab. Dan sebuah kitab lagi dibuka,
itulah kitab kehidupan. Dan orang-orang
mati itu diadili sekadar perbuatan-
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perbuatan mereka, sebagaimana
tersurat dalam kitab-kitab itu.
13 Dan lautpun mengeluarkan
orang-orang jang mati didalamnja, dan
kematian dan alam maut mengembalikan
orang-orang mati jang ada didalamnja;
dan mereka itu diadili sekadar
perbuatan-perbuatannja.
14 Kemudian ditjampakkan maut dan
alam maut itu kedalam lautan api. Inilah
kematian jang kedua, lautan api.
15 Dan tiap orang jang namanja tidak
tersurat dalam kitab kehidupan, dia
dibuang kedalam lautan api.
1 Lalu tampaklah kepadaku surga
jang baru dan bumi jang baru;
surga jang pertama dan bumi jang
pertama telah lenjap dan lautanpun
tidak kelihatan lagi.
2 Dan aku melihat Kota sutji, jaitu
Jerusalem jang baru, turun dari Allah
dari dalam surga, laksana pengantin
wanita tjantik berhias untuk suaminja.
3 Lalu aku mendengar suatu suara
njaring berseru dari tachta: "Lihatlah,
inilah Rumah Allah ditengah umat
manusia! Ia akan berdiam bersama
mereka. Merekalah umatnja, dan Dia,
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Allah-beserta-mereka, akan mendjadi
Allah mereka.
4 Dan Ia akan menjapu segala air mata
dari mata mereka, dan mautpun tak akan
ada lagi; tak akan ada perkabungan,
atau tangisan, atau dukatjita, karena
segala perkara jang mula-mula itu telah
berlalu".
5 Maka Dia jang bersemajam diatas
singgasana itu bersabda: "Lihatlah, Aku
memperbaharui segala-gala". - Dan
Ia berkata kepadaku: "Tulislah segala
sabda ini; karena semuanja amat tepat
dan benar".
6 Dan Ia berkata lagi kepadaku: "Telah
terlaksana! Akulah Alfa dan Omega,
Jang Awal dan Jang Achir. Barangsiapa
dahaga, dia akan Kuberi minum dari
sumber air hidup, dengan pertjuma.
7 Barangsiapa menang, dia akan
mewarisi semua ini, dan Aku akan
mendjadi Allah baginja dan dia mendjadi
puteraku.
8 Tetapi bagi orang-orang penakut, jang
tidak setia, bedjat, para pembunuh,
pelatjur, penjembah berhala dan segala
pendusta, bagian mereka ialah didalam
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lautan hangat dengan api dan belerang.
Itulah kematian kedua".
9 Maka satu dari malaekat-malaekat
jang memegang tudjuh pinggan berisi
tudjuh malapetaka terachir itu datang
kepadaku, dan berkata: "Marilah!
Aku akan menundjukkan kepadamu
Permaisuri Anak Domba".
10 Dan dalam roh ia membawa aku
keatas sebuah gunung jang amat tinggi,
dan menundjukkan kepadaku Kota Sutji,
jaitu Jerusalem, jang sementara turun
dari Allah dari dalam surga,
11 dipenuhi dengan kemuliaan Allah; ia
bertjahaja bagaikan batu permata jang
amat berharga dan bagaikan batu jasib
djernih seperti hablur.
12 Adapun Kota itu dilingkari dinding
jang amat tinggi dan berpintu gerbang
duabelas buah, dan pada pintu-pintu
gerbang itu berdirilah duabelas
malaekat; diatasnja tertulis nama-nama,
jaitu nama-nama keduabelas suku
bangsa putera-putera Israel.
13 Disebelah timur terdapat tiga pintu
gerbang, disebelah utara terdapat
tiga pintu gerbang, disebelah selatan
terdapat tiga pintu gerbang, dan
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disebelah barat terdapat tiga pintu
gerbang.
14 Dan dinding kota itu mempunjai
duabelas batu dasar dan diatasnja
tertulis duabelas nama dari duabelas
rasul Anak Domba.
15 Adapun dia jang berbitjara kepadaku
itu memegang sebuah tongkat pengukur
dari emas untuk mengukur Kota itu dan
pintu-pintu gerbangnja dan dindingnja.
16 Adapun kota itu bentuknja empat
persegi, pandjangnja sama dengan
lebarnja. Dan iapun mengukur dengan
pengukur emas dinding Kota itu;
duabelas ribu stadi; pandjangnja,
lebarnja dan djuga tingginja sama.
17 Lalu ia mengukur dindingnja: seratus
empatpuluhempat hasta - menurut
ukuran manusia, dan djuga ukuran
malaekat.
18 Dinding itu tersusun dari batu jasib,
sedangkan Kota sendiri itu dari emas
sedjati, laksana hablur murni.
19 Dasar-dasar dinding kota itu
berhiaskan serba djenis batu permata:
jang pertama dari batu jasib, jang kedua
dari batu nilam, jang ketiga dari batu
akik putih, jang keempat dari zamrud,
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kelima dari permata unam, jang
keenam dari akik merah, jang ketudjuh
dari batu piruz, jang kedelapan dari batu
beril, jang kesembilan dari batu jakut,
jang kesepuluh dari akik hidjau, jang
kesebelas dari Pusparagam dan jang
keduabelas dari batu martais.
21 Adapun keduabelas pintu gerbang
itu adalah duabelas mutiara: tiap pintu
gerbang itu masing-masing terbuat dari
sebutir mutiara. Dan pelataran Kota
itu adalah dari emas sedjati, bening
bagaikan katja.
22 Tetapi tidak tampak kepadaku sebuah
kenisah, karena Allah, Tuhan, Jang
Mahakuasa sendiri adalah kenisahnja,
sebagaimana djuga Anak Domba itulah
kenisahnja.
23 Dan Kota itu tidak memerlukan
tjahaja matahari atau bulan, karena
kemuliaan Allah meneranginja dan Anak
Domba itulah lampunja.
24 Dan segala bangsa berdjalan dalam
tjahajanja, dan para radja sedunia
membawa kedalamnja keagungan dan
hormat.

Wahyu 21.25–22.4
25 Pintu-pintu

74

gerbangnja tidak akan
tertutup pada siang hari, karena malam
tak akan ada lagi disana.
26 Keagungan dan kekajaan bangsabangsa akan dibawa kedalamnja.
27 Tak suatupun jang nadjis akan
masuk kedalamnja, tidakpun seorang
jang melakukan sesuatu jang haram
ataupun dusta; melainkan hanja mereka
jang namanja tersurat didalam kitab
kehidupan dari Anak Domba.
1 Lalu malaekat itu menundjukkan
kepadaku sungai air hidup, jang
bening bagaikan hablur, jang muntjul
dari singgasana Allah dan Anak Domba.
2 Sungai itu mengalir ditengah pelataran
Kota itu dan pada pinggirnja seberang
menjeberang terdapat pohon-pohon
hidup, jang berbuah duabelas kali, setiap
bulan sekali; dedaunnja mengandung
kesembuhan bagi bangsa-bangsa.
3 Maka tak akan ada lagi laknat.
Singgasana Allah dan Anak Domba akan
tetap tegak didalamnja dan para abdinja
akan menghormati Dia.
4 Mereka akan memandang wadjahNja
dan namaNja akan terlukis pada dahi
mereka.
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tak akan ada malam lagi, dan
merekapun tidak memerlukan lagi
tjahaja lampu atau matahari, karena
Allah jang Tuhan akan menerangi
mereka; dan mereka akan memerintah
sepandjang segala abad.
6 Lalu ia berkata kepadaku: "Segala
perkataan ini amat tepat dan benar. Allah
Jang Tuhan, jang memberi ilham kepada
para nabi, telah mengutus malaekatNja
untuk menundjukkan kepada para
hambaNja perkara-perkara jang segera
harus berlangsung".
7 "Lihatlah. Aku datang segera.
Berbahagialah jang memelihara
perkataan nubuat didalam kitab ini".
8 Aku, Joanes, akulah jang mendengar
dan melihat segala ini. Dan setelah
aku mendengar dan melihat, akupun
tersungkur dihadapan kaki malaekat jang
telah menundjukkan perkara-perkara itu
kepadaku hendak menjembah dia.
9 Tetapi ia berkata: "Sekali-kali djangan!
Aku ini hanja seorang abdi seperti engkau
dan para saudaramu, para nabi, dan
mereka jang memelihara perkataanperkataan kitab ini. Sembahlah kepada
Allah sadja!"
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berkata lagi: "Djangan engkau
meteraikan nubuat-nubuat dalam kitab
ini, karena telah tiba waktunja.
11 Biarlah si pendosa berbuat dosa lagi,
dan orang jang berbuat tjemar makin
mentjemarkan dirinja; biarlah orang
jang saleh bertekun dalam kebadjikannja
dan orang jang sutji hati makin mendjadi
sutji".
12 Lihatlah, Aku akan datang segera,
dan Aku membawa serta gandjaran,
untuk membalas kepada tiap orang
sekadar perbuatannja.
13 Akulah Alfa dan Omega, Jang
Pertama dan Jang Achir, Jang Awal dan
Kesudahan.
14 Berbahagialah mereka jang
membasuh djubahnja (dalam darah
Anak Domba). Mereka akan memperoleh
hak atas pohon kehidupan dan melalui
gerbang mereka akan masuk kedalam
Kota.
15 Tetapi segala andjing, segala tukang
sihir, pelatjur, pembunuh, penjembahpenjembah berhala: segala orang jang
mentjintai dusta dan membuatnja:
mereka tinggal diluar.
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Jesus, Aku telah mengutus
malaekatku untuk memaklumkan wahju
ini kepada geredja-geredja. Akulah Akar
dan Tunas David, Bintang Kedjora jang
tjemerlang.
17 Dan Roh serta Pengantin wanita
berkata: "Marilah!" Barangsiapa jang
mendengar, biarlah dia berkata:
"Marilah!" Barangsiapa dahaga,
hendaklah dia datang. Barang siapa
menghendaki, biarlah dia mengambil air
hidup, dengan pertjuma.
18 Kepada tiap orang jang mendengar
nubuat-nubuat dalam kitab ini aku
njatakan sebagai berikut: "Djika seorang
menambahkan sesuatu pada perkataanperkataan ini, maka baginja Allah akan
menambahkan malapetaka-malapetaka
jang tersurat dalam kitab ini.
19 Dan djikalau seorang mengurangkan
sesuatu daripada perkataan-perkataan
nubuat-nubuat ini, maka Allah akan
mengambilkan bagiannja pada pohon
kehidupan itu dan pada Kota sutji,
sebagaimana tertera dalam kitab ini".
20 Dia jang memberi kesaksian
tentang segala perkara ini, berkata:

Wahyu 22.21
"Demikianlah. Aku datang segera".
Demikianlah. Marilah, Tuhan Jesus!
21 Rahmat dari Tuhan Jesus semoga
menjertai kamu sekalian.
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